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قلوب المحبين بنور محبته، وقربھم إليه فنالوا أرفع المنازل  أنار الذي الحمد  
  .وأعلى الدرجات، وأسكنھم أفضل المساكن، جنة الفردوس، بفضله وكرمه

والص9ة والس9م على إمام ا�نبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى 
وس9م على قلوب استنارت بنور � فعزفت عن الدنيا . الدينتابعيھم إلى يوم 

لھجت بأذكاره، وحنت إليه وإلى . وشھواتھا، واشتاقت إلى قرب الودود الرحيم
واكتحلت بأنواره، فصار لھا بعد ا
يقان إيقان، ومع  ،قواهتجواره، وتمسكت ب

  .ا
يمان إيمان، يتزايد أبدا إلى سكنى الجنان

فإن مما يخفى على كثير من المسلمين أن الطريق المستقيم طريق ذو : ثم أما بعد
 )مسار أصحاب اليمين( ، مسار عاديللجنة يوصلك9ھما باتجاه واحد مسارين 

نسبة النجاة فيه  ﴾مسار المقربين﴿ سريعو ومسار خاص ،يسير فيه أغلب المسلمين
اجع آيات المقربين في الفصل القادم ر( أكبر والتكريم فيه أعظم في الدنيا واFخرة

ن الفئتين في خت9ف جزاء ونعيم كل فئة ما، وما )التي وردت في سورة الواقعة
I Iخت9ف المسار الذي سلكته كل فئة في الحياة الدنياالجنة إ.  

تجاه واحد وله التقريب الصورة إلى ا�ذھان، ا�مر يشبه طريق سيارات ذو 
مسارين، المسار ا�ول للسير العادي، والمسار الثاني ھو مسار التجاوز والسرعة 

  . ا�كبر

وشرح  ﴾مسار المقربين﴿السريع الخاص وھذا الكتاب تم تأليفه لتناول ھذا المسار 
  .كيفية السير فيه وقطع مراحله

أI يوجد برنامج  لتزامي وتمسكي بالدين كان يدور في ذھني تساؤل،امنذ بدايات 
بدأت رحلة البحث  الھذيأخذك خطوة بخطوة حتى تصل إلى أعلى مراتب الدين، 

قلبي تدريجيا حتى أصل إلى مرحلة الثبات القلبي، فيصير  عن برنامج أطبقه فيتغير
قلبي بإذن � وحوله وقوته كالجبل I يتزعزع مھما أحاطت به من فتن ومغيرات 

  .وشھوات

زكية النفس وعلم القلوب، وقد قرأت الكثير منھا حقيقة واستفدت أخذت أقرأ كتب ت
تي تلك الكتب ما استطعت تجميع ھذا الكتاب الذي بين ءأيما استفادت، ولوI قرآ

لذلك أنا شاكر وممتن لكل عالم من علماء أمتنا ا�ج9ء الذين بذلوا الكثير . يديك

يصال المعلومة إلينا.  



كية النفس كانت نفسي تتوق إلى النتائج والثمرات التي المھم، مع قرآءتي لكتب تز
لكن عندما أحاول البدء . يوردھا المؤلف في كتابه وتطير نفسي شوقا للحصول عليھا

 والملل والشروع في الرحلة I أحصل في النھاية إI على ا
حباط وخيبة ا�مل
  . تشتت النفسو والسأم والفتور

تتكرر دائما ھي أني I أعرف من أين أبدأ، وI أين أتجه بعد كانت المشكلة التي 
  . ذلك، وI كيف أواصل التقدم، وI ما ھي النھاية

ستسلم، فكنت أواصل البحث والقرآءة والتأمل الكني بفضل �، وبفضل � فقط، لم 
إلى أن من � علي وفتح علي وھداني إلى ھذا البرنامج . بعد كل مرة أخفق فيھا

    ."طريق المقربين"سميته ألقلبي الذي ضمنته كتابي ھذا الذي بين يديك، والذي ا
عتقادي I ينبغي للمسلم أن يوقف طموحه عند دخول الجنة، بل يجب أن يطمح افي 

إلى الفردوس وأن يكون من أحباب � المقربين، ولم I، المجال مفتوح وليس حكرا 
ن مستعدا، إذا لم تكن مستعدا اFن فعد نفسك المھم في البرنامج أن تكو. على أحد

  .بأنك ستبدأ قريبا عندما تكون مستعدا، ولكن I ترفض البرنامج بالكلية

البرنامج عبارة عن أربع مراحل، تقطعھا مرحلة مرحلة، بالترتيب الذي في الكتاب، 
.       وبالتدريج، I تقفز فوق المراحل وI تتخطى مرحلة لتصل إلى أخرى

احل مرتبة في البرنامج بدقة وعناية ولھدف وغاية، كل مرحلة تھيأك وتسلمك المر
  :للتي بعدھا، وقد جاءت مرتبة على النحو التالي

  .التقوى: المرحلة ا�ولى

  .الزھد: المرحلة الثانية

  .المحبة: المرحلة الثالثة

  .المحبوبية: المرحلة الرابعة

السير على طريق المقربين، وھو  البرنامج قوي ومركز، ف9 تحرم نفسك من فرصة
يقوم على مبدأ التركيز على شيء واحد في كل مرة وھذا مفتاح مھم من مفاتيح 



 Iيكاد ينجو منھا أحد إ I النجاح، فخطة الشيطان التي يستعملھا مع كل مسلم والتي
من رحم � وقليل ما ھم، التشتيت وعدم التركيز على شيء، بل تظل تتنقل من أمر 

الموت، بعد  لحظةأمر، حتى في النھاية I تحصل على شيء، وI تنتبه إI عند  إلى
  .فوات ا�وان

ھذا البرنامج جيد للطامحين إلى منزلة المقربين، وجيد كذالك للذين يتشتتون بسرعة 
  .خصوصا في ھذا العصر الذي كثرت فيه المشتتات والملھيات والمشاغل والرغبات

  . علم أن القلب ھو ا�ساس، وھذا البرنامج يضع كل تركيزه على القلبإ

  :حجب ث9ثةوالقلب تحجبه عن محبة � ومعرفته 

 I التي الدنيوية المشاغل في والغرق واIنغماس ،� عن اIنشغال: ا�ول الحجاب
                                                                                 .تنتھي
على سبيل  )طريق المقربين( البرنامج ھذامثل ب بالبدء الحجاب ھذا تمزيق يمكن

  .الممات وحتى الدوام على � بذكر واIنشغالالمثال I الحصر، 

                                      .           المعاصي والذنوب: الحجاب الثاني
  .في المرحلة ا�ولى ﴿مرحلة التقوى﴾ تعالى وھذا الحجاب سيتم تمزيقه بإذن �

                     .تنتھي I التي وا�ماني والرغبات التعلقات: الثالث الحجاب
 منه بقي نوإ، )الزھدمرحلة ( الثانية المرحلة في الحجاب ھذا تمزيق يتم وسوف

 ).المحبةمرحلة ( الثالثة المرحلة في تعالى � بإذن بالكامل اعليھ القضاء فسيتم ةبقي
 الرغبات أما فعليا، تمتلكھا أشياء التعلقات أن ھو والرغبات التعلقات بين والفرق
�شياء فتكون I وھذا. المستقبل في تمتلكھا أن وتتمنى الحاضر الوقت في ھاكتمتل 

  .رغبة تعلق كل ليس ولكن تعلق، رغبةكل  فإن وإI المعنى لتقريب

بعد تمزيق ھذه الحجب الث9ثة سيصبح القلب جاھزا لتلقي المحبوبية من � عندما 
  .يشاء � ويأذن بذلك بفضله ومنه وجوده وكرمه

  



الكتاب يركز على اFيات القرآنية وا�حاديث النبوية لغرس كل قيمة من القيم 
                                    لب إليھا والتحقق بھا، لماذا؟المطلوب وصول الق

�نه وبالرجوع إلى عصر الصحابة رضوان � عليھم ن9حظ بأنه لم يكن لديھم 
سوى القرآن الكريم وحديث رسول � صلى � عليه وسلم، فقد ركزوا على ھذين 

ونحن سنسير على خطاھم، . بلغواالمصدرين العظيمين للھدى والنور لذلك بلغوا ما 
  .فسنأخذ بما أخذوا لنصل إلى ما وصلوا إليه بإذن � تعالى

أسأل � عزوجل أن يتقبل ھذا العمل ويجعله خالصا لوجھه الكريم، وأن يرينا 
  .ثمرته الطيبة في الدنيا واFخرة

ابه والحمد   وحده، والص9ة والس9م على من I نبي بعده، وعلى آله وأصح
  .أجمعين ومن أقتفى أثره إلى يوم الدين

     

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  ا8ستعداد

  

  

  

  

  

  



  ملخص ا8ستعداد

  .، قبل البدء بالمراحلأسبوع: المدة

  :مھام العمل

م، مرة يوميا، مرتين في اليو )الواردة في ھذا الفصل من الكتاب( قرآءة آيات المقربين -1

واحدة على ا�قل إذا كان وقتك المتاح I يسمح إI في الصباح ومرة في المساء، أو مرة 
  .بذلك

  :تنبيه

الرسم (ھذه اFيات واFيات الواردة في ھذا الكتاب عموما ليست على رسم المصحف 
من أجل غرس  وضعتوإنما  ،، لذلك ھي ليست لغرض التعبد   بقراءتھا)العثماني

  .لتنبيهاليقين بالموضوع الذي جيء بھا في سياقه، لذلك وجب ا

أخذ أرقام  سوى، فما عليه )غرس اليقين والتعبد   بقراءتھا(ومن أراد أن يجمع ا�مرين 
ھذه اFيات والسور التي وردت فيھا ويستخرجھا من المصحف ويكتبھا على أوراق 

   .جانبية برسم المصحف ويقرأھا من تلك ا�وراق

    .)الواردة في ھذا الفصل كذلك(تطبيق ماحيات الذنوب  -2

3- 
قرآءة متأنية  )الواردة في الصفحات التالية من ھذا الفصل( رشادات والمبادئقرآءة ا
  .   ثم تطبيقھا على قدر الطاقة والوسع

  .اتباع خطوات التصفية الواردة في القسم ا�خير من ھذا الفصل -4

  

  

  

  



  آيات المقربين

  بسم هللا الرحمن الرحيم
ثـُلٌة ِمَن اْألَولِيَن  ﴾12﴿ِفي َجناِت النِعيِم  ﴾11﴿ اْلُمَقربُونَ ُأولَِئَك  ﴾10﴿َوالساِبُقوَن الساِبُقوَن 

َها ُمتَـَقابِِليَن  ﴾15﴿َعَلى ُسُرٍر َمْوُضونٍَة  ﴾14﴿َوَقِليٌل ِمَن اْآلَِخرِيَن  ﴾13﴿  ﴾16﴿ُمتِكِئيَن َعَليـْ
َها  ﴾18﴿َواٍب َوأَبَارِيَق وََكْأٍس ِمْن َمِعيٍن بَِأكْ  ﴾17﴿َيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلُدوَن  َال ُيَصدُعوَن َعنـْ

َوُحوٌر ِعيٌن  ﴾21﴿َوَلْحِم طَْيٍر ِمما َيْشتَـُهوَن  ﴾20﴿َوفَاِكَهٍة ِمما يـََتَخيـُروَن  ﴾19﴿َوَال يـُْنزُِفوَن 
َال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َوَال  ﴾24﴿َجَزاًء ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلوَن  ﴾23﴿َكَأْمثَاِل اللْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن   ﴾22﴿

ِفي  ﴾27﴿َوَأْصَحاُب اْلَيِميِن َما َأْصَحاُب اْلَيِميِن  ﴾26﴿ِإال ِقيًال َسَالًما َسَالًما  ﴾25﴿تَْأثِيًما 
 ﴾31﴿َوَماٍء َمْسُكوٍب  ﴾30﴿َوِظل َمْمُدوٍد  ﴾29﴿َوطَْلٍح َمْنُضوٍد  ﴾28﴿ِسْدٍر َمْخُضوٍد 
ِإنا أَْنَشْأنَاُهن ِإْنَشاًء  ﴾34﴿َوفـُُرٍش َمْرُفوَعٍة  ﴾33﴿َال َمْقطُوَعٍة َوَال َمْمُنوَعٍة  ﴾32﴿َوفَاِكَهٍة َكِثيَرٍة 

ولِيَن ثـُلٌة ِمَن اْألَ  ﴾38﴿ِألَْصَحاِب اْلَيِميِن  ﴾37﴿ُعُربًا أَتْـَرابًا  ﴾36﴿َفَجَعْلَناُهن أَْبَكارًا  ﴾35﴿
  .الواقعة ﴾40﴿َوثـُلٌة ِمَن اْآلَِخرِيَن  ﴾39﴿

َراِر َلِفي ِعلييَن   ﴾20﴿ِكَتاٌب َمْرُقوٌم   ﴾19﴿َوَما َأْدرَاَك َما ِعليوَن  ﴾18﴿َكال ِإن ِكَتاَب اْألَبـْ
َراَر َلِفي نَِعيٍم  ﴾21﴿ اْلُمَقربُونَ َيْشَهُدُه  تـَْعِرُف ِفي  ﴾23﴿َعَلى اْألَرَاِئِك يـَْنظُُروَن  ﴾22﴿ِإن اْألَبـْ

ْلَيتَـَناَفِس  ﴾25﴿ُيْسَقْوَن ِمْن رَِحيٍق َمْخُتوٍم  ﴾24﴿ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النِعيِم  ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي َذِلَك فـَ
ًنا َيْشَرُب ِبَها  ﴾27﴿َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسِنيٍم  ﴾26﴿اْلُمتَـَناِفُسوَن    .المطففين ﴾28﴿ اْلُمَقربُونَ َعيـْ

َلْوَال ِإَذا بـََلَغِت اْلُحْلُقوَم  ُتْم ِحيَنِئٍذ تـَْنظُُروَن  ﴾83﴿فـَ َوَنْحُن َأقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْنُكْم َوَلِكْن َال  ﴾84﴿َوأَنـْ
َر َمِديِنيَن  ﴾85﴿تـُْبِصُروَن  َلْوَال ِإْن ُكْنُتْم َغيـْ فََأما ِإْن   ﴾87﴿تـَْرِجُعونـََها ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن  ﴾86﴿فـَ



َوَأما ِإْن َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِميِن  ﴾89﴿فـََرْوٌح َورَْيَحاٌن َوَجنُة نَِعيٍم  ﴾88﴿ اْلُمَقربِينَ َكاَن ِمَن 
  .الواقعة ﴾91﴿َفَسَالٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِميِن  ﴾90﴿

ْلَمَالِئَكُة يَا َمْرَيُم ِإن اللَه يـَُبشُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِفي ِإْذ قَاَلِت ا
َيا َواْآلَِخَرِة َوِمَن  نـْ بِينَ الدآل عمران ﴾45﴿ اْلُمَقر.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  الذنوب ماحيات

وكذلك الوضوء، والص9ة إلى  واIستغفارماحيات الذنوب كثيرة، من أھمھا التوبة 
   الخ.....الص9ة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة

  :أذكر ھنا ماحيات للذنوب قوية ومھمة

  .أنصح باستخدامھا لمدة أسبوع على ا�قل قبل البدء بالمراحل

� الذي I إله إI ھو ستغفر امن قال ﴿﴿: قال رسول � صلى � عليه وسلم -1
حديث . ﴾﴾الحي القيوم وأتوب إليه، ث9ثا، غفرت له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف

  .صحيح

سبحان � وبحمده في يوم مائة : من قال﴿﴿: قال رسول � صلى � عليه وسلم -2
  .متفق عليه .﴾﴾مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر

﴿﴿إن سبحان �، والحمد  ، وI إله إI �، :  عليه وسلمقال رسول � صلى � -3
  .حديث حسن صحيح. و� أكبر، تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقھا﴾﴾

﴿﴿من سبح � في دبر كل ص9ة ث9ثا : قال رسول � صلى � عليه وسلم -4
، فتلك تسعة وتسعون، وقال وث9ثين، وحمد � ث9ثا وث9ثين، وكبر � ث9ثا وث9ثين

I إله إI � وحده I شريك له، له الملك وله الحمد وھو على كل شيء : تمام المئة
    597صحيح مسلم . قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر﴾﴾

يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقوم في ص9ته، فيعلم ما يقول، إI  ما من مسلم" -5

  .صحيح"  هأم انفتل، وھو كيوم ولدته

ويستنشق فينتثر إI جرت  ويمج مضمضتما منكم رجل يقرب وضوءه في" -6
خطايا وجھه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجھه كما أمره � إI جرت خطايا وجھه 

من أطراف لحييه مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إI جرت خطايا يديه من 
أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إI جرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم 

لى الكعبين إI جرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن ھو قام يغسل قدميه إ



فصلى فحمد � وأثنى عليه ومجده بالذي ھو له أھل وفرغ قلبه   إI انصرف من 
  .صحيح"  خطيئته كھيئته يوم ولدته أمه

من توضأ نحو وضوئي ھذا ثم صلى ركعتين I يحدث فيھما نفسه غفر له ما " -7
  .متفق عليه صحيح". تقدم من ذنبه

من توضأ للص9ة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الص9ة المكتوبة فص9ھا مع " -8
  .ح رواه مسلمصحي ".الجماعة أو في المسجد غفر � له ذنوبه

  

  :يمكن تلخيصھا في أربع ماحيات

  .ستغفر � الذي I إله إI ھو الحي القيوم وأتوب إليه ث9ثاا -1

  .مرة في يوم مائة سبحان � وبحمده -2

I إله : كل ص9ة ث9ثا وث9ثين، وقولك تمام المئةالتسبيح والتحميد والتكبير دبر  -3
  . إI � وحده I شريك له، له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير

  .ص9ة ركعتين بخشوع وحضور قلب مع إسباغ وضوءھما -4

  

التي مدتھا أسبوع قبل البدء تستخدم ماحيات الذنوب في فترة ا8ستعداد و
بالمراحل، اجتھد أن تأتي بھا جميعا في كل يوم من أيام ا8ستعداد، على قدر الطاقة 

طبعا مع ا5ق3ع عن الذنوب والمعاصي (والوسع، ولو مرة واحدة في اليوم 
  ).خصوصا الكبائر منھا

كما وأنصح بتخصيص يوم لھا في مرحلة التقوى، وليكن يوم الجمعة مث3، وھذا 
  .ختياري على حسب الوقت المتاح لكااBمر 

  



  ومبادئ إرشادات

ثم  إليك بعض ا5رشادات والمبادئ الھامة جدا قبل البدء في البرنامج، إقرأھا جيدا
  .طبقھا على قدر المستطاع

  .جدا حتى I تتعرقل وتتأخر﴾ ة﴿مھمالسرية  -1

I تخبر أحدا أنك تطبق البرنامج حتى تنتھي منه بالكامل، وقد تجد نفسك مرغما 
  .على اIحتفاظ بالسر لنفسك حتى بعد إكمال البرنامج وإنھاء المراحل كلھا

الناس يحبون �نفسھم ھذا الخير، لكن الھوى وحب الشھوات يكبلھم ويمنعھم من 
لكن إذا علموا أن أحدا . ير مستعدين لدفع الثمن وتقديم التضحيات، كما أنھم غذلك

سبقھم إلى ھذا الخير لن يتوانوا عن وضع كل العراقيل الممكنه في طريقه، كذلك 
يدخروا جھدا  لنالمثبطين والمحبطين وما أكثرھم في ھذا الزمان، I كثرھم �، 

ج عن I يتصورون الخرو للنيل من عزيمتك وتثبيطك، ھم ھكذا أذھانھم مركبه،
، حتى وإن لم يكن ھم من يقوم بھذا التمرد على المألوف، فذلك يصيبھم بالھلع

لذلك احتفظ بالسر لنفسك، وكن في ظاھرك شخصا عاديا كعامة  .المألوف والواقع
وإI شنوا عليك حربا I،  I تظھر شيئا غير مألوف مختلفا، I تظھر شيئا .الناس

   .ھوادة فيھا

: قال رسول � صلى � عليه وسلمبيق ھذا المبدأ تكون من عباد � ا�خفياء، وبتط
  .رواه مسلم ".الخفيإن � يحب العبد التقي الغني "

  .﴿وھذا مھم جدا للنجاح﴾ التدرج -2

بل الخطوة التي أنت تتعامل معھا حاليا في تلك  ،ركز على المرحلة التي أنت فيھا
وإياك أن تقفز من مرحلة أو . المرحلة، وI تشغل نفسك بباقي الخطوات والمراحل

  .خطوة إلى أخرى قبل إتمام المرحلة أو الخطوة التي أنت فيھا حاليا

 تصل إليھاوI تتشوف نفسك إلى المراحل ا�على، وحتى أنصحك أI تقرأھا حتى 
وأنصح بطباعة كل مرحلة أنت فيھا حاليا لوحدھا في كتاب مستقل  .ويأتي دورھا

  .لزيادة التركيز



  .عدم التعجل -3

I تتعجل النتائج، البرنامج مرن جدا، وھو يعطي لكل مرحلة وقتا، حتى وإن لم 
 تليھاالتي المرحلة تنتقل إلى فبإمكانك أن المرحلة  إكمالتظھر عليك ع9مات 

تكون قد أفرغت الجھد كام9 في تلك الخطوة أو المرحلة وطبقت كل ﴿بشرط أن 
التوصيات فيھا﴾، وھكذا البرنامج عبارة عن دورة كدورة الفصول ا�ربعة، إذا لم 

تصل إلى المراد النھائي تبدأ من جديد إلى ما I نھاية حتى تصل إلى المراد أو 
أنك لم تبلغھا  معزلة المقربين وتنال منيدركك الموت على ذلك فيقع أجرك على �، 

أنت ف. المھم ا
خ9ص والصدق مع � ثم أبشر بكرمه الذي ليس له حدود في الدنيا،
، بل أنت رابح إن شاء �، فكونك تعيش مع � وذكره لن تخسر شيئافي الحقيقة 

ودعائه، وكذلك لك شرف المحاولة وشرف السير في ھذا الطريق وا�خذ بھذا العلم 
  .  الذي ھو أشرف العلوم

فسيأتيك الشيطان I محالة، وھناك النفس التي I  I تقف تفكر وتتردد في البدء، -4
من وجھة نظر النفس وإI فالحقيقة ﴿نامج قد يقيدھا تريد ترك شھواتھا واIلتزام ببر

  .  )نعتاقاھو تحرر و

ست9حظ أن النفس ستحاول أن تتھرب من البدء بالبرنامج بأي وسيلة، كأن تقنعك 
بمشاغل I ضرورة لھا أو أنك محتاج �ن تنھي بعض المھام قبل أن تبدأ والحقيقة 

قصة أو تجمع شيئا من المال غير ذلك، أو أن يتوفر لك بعض المعلومات النا
للمستقبل، وا�مر بخ9ف ذلك فالمعلومات كافية، والمال يفي بالحاجة، أو أن تتزوج 

  .مث9، إلى آخر القائمة الطويلة التي I تنتھي من ا�عذار

أنت فقط إبدأ وI تستمع لصوت النفس والشيطان اللذان يريدان أن يعرق9ك 
إلى مرحلة يصبح فيھا البدء متعذر وغير  ويؤخراك أكبر وقت ممكن حتى تصل

  .ممكن أو يأتيك الموت فجأة

أنت فقط إبدأ، إبدأ مباشرة وسيأتيك المدد والعون من �، إذا علم إخ9صك وصدقك 
م بطريقة بحيث يأخذك خطوة بخطوة نحو مكذلك فإن البرنامج مص. في الطلب

  . بإذن � تعالى الھدف والنتيجة النھائية المرجوة



، توقف )مدة المراحل جميعھا(أعطي نفسك فرصة ھذه الخمسة شھور وعشرة أيام 
  . ، وأعتبره آخر وأھم عمل تقوم به في حياتك)طبعا عدا مصدر عيشك(عن كل شئ 

التوقف عن قراءة أي كتاب أو مطالعة أي مجلة، أو أي شيء إI للضرورة  -5
لتركيز سر من أسرار النجاح القصوى كالدراسة مث9، والھدف من ذلك التركيز، فا

ومفتاح مھم من مفاتيحه، أعط نفسك فرصة المدة المتاحة للبرنامج حتى تسمح 
كذلك عدم الجلوس مع أھل الجدل، أو متابعة أي شيء يمكن أن . للتغيير بأن يحدث
. ما عدا طبعا القرآن وحديث رسول � صلى � عليه وسلم. يشتتك عن ھدفك

I تقل . مع أصحاب السوء الذين كنت ترافقھم في الماضي وكذلك قطع الع9قات
لنفسك سوف أقنعھم بالبرنامج وسوف نبدأ سويا، لن ينفع، سوف يسحبوك إلى 

احتفظ فقط با�صحاب الصالحين، المواظبين على ص9ة . مستنقعھم مرة أخرى
  .الجماعة في المسجد، ا�تقياء

المراحل كلھا وتصبح ترى بنور �  تكملالمراحل، فبعد أن  تكملھذا فقط حتى 
وتنفتح عين بصيرتك، سوف لن تصاحب، ولن تقرأ، ولن تشاھد، ولن تسمع إI ما 

  .يرضي الرب عزوجل وما يخدم ھدفك وھو الفردوس

بشيء من الترفيه والترويح البريء عن النفس، كالخروج في  احتفظ لنفسك -6
، أو وجبة )كنساء متبرجات مث9( نزھة، أو متابعة برنامج ليس فيه محظور شرعي

  الخ.....لذيذة أنت تحبھا، أو الجلوس مع العائلة في جلسة سمر

قائمة بطرق الترفيه المشروعة التي يمكن أن تمارسھا  اكتب على ورقةإذا أمكن 
  .لكسر الروتين

  .الملح في الطعام، قلي9 ثم تعود لمواصة البرنامج المھم أن الترفيه يكون مثل

  .ا5خ3ص والصدق -7

فيجب أن يكون سيرك في ھذا  .قبل البدء عليك بمراجعة إخ9صك وصدقك مع �
وأن تكون صادقا في . الطريق خالصا لوجه �، I تريد منه أي غرض دنيوي

توجھك إلى �، فقد I تريد أي غرض دنيوي، لكن أيضا I تريد محبة � 



وجدت نفسك تجرب ھذا البرنامج، فقط �ن لم تجد شيئا تفعله وفأنت ومعرفته، 
  . عندك فراغ فقلت في نفسك أجرب ھذا البرنامج وليس في نيتك محبة �

وإذا علم � منك الصدق وا
خ9ص . إذا لم يكن ھناك إخ9ص وصدق I تتعنى
  .الطريق وحفظك من الشرور علىأعانك وسددك ووفقك ويسر لك السير 

ھما حجري ا�ساس لھذا البرنامج، فإذا كان كسبك حرام  كسب الح3ل والص3ة -8
   .أو مھمل في ص9تك ف9 تطمع أبدا بأن يكون لك نصيب في ھذا الطريق

عندما أنصحك بأن تبتعد عن من I تفيدك صحبته وأنت سائر على طريق  -9
خير منه، إياك أن تظن ولو للحظة أنك  لمقربين، فھذا I يعني إط9قا أن تظن أنكا

حمل في ابل دائما . ﴾من قواطع الطريق خطير ھذا قاطع﴿خير من أحد من المسلمين 
التواضع وإنكسار القلب   سر من . قلبك اIعتقاد أن جميع المسلمين خير منك

  .  أسرار النجاح على طريق المقربين وسرعة الوصول إلى الھدف

ذكرھا الخاص فلكل مرحلة . أھم عنصر من عناصر المرحلة ذكر المرحلة -10
، الص9ة على النبي، ومرحلة الزھد ذكرھا اIستغفار، فمرحلة التقوى ذكرھا بھا

 .سبحان � وبحمده، ومرحلة المحبوبية ذكرھا I إله إI �ومرحلة المحبة ذكرھا 
و�ن ذكر المرحلة أھم عنصر من عناصرھا فينبغي عليك أن توليه غاية اIھتمام 

ولكن كيف تتعامل مع الذكر؟     .وى بعد أداء الفرائضوتعطيه ا�ولوية القص
أن تخصص جلسة ذكر في اليوم تتراوح : ا�ولى. التعامل مع الذكر يكون بطريقتين

مدتھا من نصف ساعة إلى ساعة، وأقل وقت مقبول ل[شخاص المزدحمة حياتھم 
عة إذا طبعا بإمكانك أن تزيد على السا. دقائق وھذا أضعف ا
يمان 10بالمشاغل 

فالذين أنعم � عليھم بنعمة الفراغ كالمتقاعدين أو . لك بذلك كان الوقت يسمح
الخ بإمكانھم أن يخصصوا حتى ست ساعات لجلسة ...الط9ب في ا
جازة الصيفية 

 الفجر ص9ة بعد من ةالصباحي بالفترة وأنصح ،الذكر على قدر الطاقة والوسع
                                                                       .الظھر ص9ة وحتى

أن تستغل أوقات الفراغ بين المھمات والمشاغل اليومية، مث9 وأنت : الطريقة الثانية



ذاھب بالسيارة إلى العمل أو في طريق العودة منه، أو إذا كنت مسافرا، أو في 
   الخ.....أوقات اIنتظار في المستشفى مث9 

حتى تستطيع السير  صحة وقوة ، فھذا الطريق يحتاج إلىحافظ على صحتك -11
بسرعة وتقطع المراحل في أقصر وقت ممكن قبل أن يفجأك الموت أو تحل بك 

  .مصيبة تعرقلك

تناول طعاما صحيا وابتعد قدر ا
مكان عن الطعام الغير صحي، I تتناول كميات 
كبيرة من الطعام فوق حاجتك، I تدخل الطعام على الطعام، وI تأكل إI إذا شعرت 

بالجوع ما أمكن، I تأكل قبل النوم مباشرة وابتعد عن أكل الوجبات الدسمة لي9، 
  . وليكن عشاؤك خفيفا ما أمكن

  . نفسك بالسھر وقلة النوم كفايتك من النوم، وI ترھقخذ 

وابتعد قدر ا
مكان عن ا�ماكن . I تعرض نفسك لكثرة الضغوطات ما أمكن
  . والمواقف التي تسبب لك توترا، أو على ا�قل قلل من تعرضك لھا

مارس الرياضة، والمشي أضعف ا
يمان، I تتنازل عن المشي ساعة يوميا حتى 
ناء بيتك أو في غرفتك، وأنت تمشي اضرب عصفورين بحجر، إإتي ولو في ف

  .بأذكار الصباح والمساء أو ذكر المرحلة التي أنت فيھا حاليا على طريق المقربين

تسبب لك الحاجة ھما أنفق أموالك بإعتدال وحكمة وتعقل، I تسرف فتحتاج، ف -12
  . نشغال بذكر �قلبك عن ا�ھم وھو اI وتفكيرا يشغل

أذكار الصباح والمساء مھمة جدا، فھي تحفظك بإذن � من الشرور وأنت  -13
  .سائر على طريق المقربين

إذا فترت ھمتك عن الذكر المخصص لكل مرحلة إرجع إلى ثمرات ھذا الذكر  -14
وأقرأھا حتى تشحن ھمتك من جديد وتعاود " ذكر المرحلة"تحت الفصل المعنون ب

الذكر أھم شيء في كل المراحل ف9 مجال 
ھماله أو السير على الطريق، �ن 
 .التوقف عن ترديده



عندما تقرأ كل قسم من الكتاب خذ قلما وورقة جانبية ودون الخطوات العملية  -15
ھذا سيساعدك كثيرا على . في كل فصل من فصول الكتاب على شكل رؤوس أق9م

يساعدك على استرجاع ا�فكار التركيز ولملمة ا�فكار وعدم التشتت والحيرة، كما س
التي يحتويھا ذلك القسم وذلك بمجرد النظر في تلك الورقة دون الحاجة للرجوع إلى 

وقد وضعت ملخصا لكل فصل ومرحلة في بداية كل فصل، وھذا سيساعدك . الكتاب
  .في ھذه المھمة

د إذا حصل وتعرقلت يوم أو أيام، I بأس، أكمل من حيث توقفت، وI تبدأ ع -16
ا�يام من جديد، �ن العد من البداية قد يدخل اليأس وا
حباط في نفوس البعض، 

  .وھذا ما I نريده

 عليك تظھر ولم الطريق مراحل من مرحلة �ي المخصصة المدة كملتأ ذاإ -17
 في الصفحة ا�خيرة من كل مرحلة، والتي تجدھا المرحلة استكمال ع9مات
 التي المرحلة إلى تنتقل ثم الع9مات عليك تظھر حتى المدة في الزيادة فبإمكانك

من ھذه  3طبعا إذا أحببت ذلك وإI فاستخدم الطريقة التي في البند رقم  .تليھا
  .ا
رشادات خصوصا إذا كنت من النوع الملول

 وغاية، الھدف ھدفا )احلالمر استكمال ع9مات( الع9مات من تجعل I انتبه -18
 بشرط أخللت وإI � لوجه خالصا العمل يكون أن يجب الرب، مرضاة والغاية

 الھدف ھي وليست المقربين طريق على ومكافآت ومنح جوائز الع9مات .ا
خ9ص
 إليھا تلتفت I. ، ھذا قاطع آخر خطير من قواطع الطريقبھا قلبك تشغل والغاية ف9

 التالية، المرحلة إلى نتقالاI عنده بإمكانك صار الذي الوقت معرفة بمقدار إI ةالبت
I إليھا تلتفت Iوكرمه ومنه فضله على عزوجل الرب شكر بمقدار إ.  

وأخيرا، أنصح بقراءة ھذه النصائح مرة كل أسبوع، وإذا كان وقتك I يسمح  -19
، أو مرة بعد كل مرحلة وقبل ﴾يوم عشرينأي مرة كل ﴿مرة بعد إنھاء كل خطوة ف

  .﴾يوم أربعينأي مرة كل ﴿التي تليھا  المرحلة البدء في

  



  التصفية والتخلية

  :واJن اتبع الخطوات التالية للتصفية قبل البدء بالمراحل

فيه أحد، خذ ورقة وقلم وأبدأ بعملية تذكر لكل  كإجلس في مكان ھادئ I يقاطع -1
إلى  منذ بلوغك سن التكليف المعاصي والذنوب والمظالم التي ارتكبتھا في الماضي

  .على الورقة كل ما يقفز إلى ذاكرتك واحدة بعد أخرى اكتبيومك ھذا، 

لكن  .خذ وقتك الكافي في ھذه المھمة حتى I تحتاج إلى تكرارھا في المستقبل -2
   .بإذن � تعالى كافيفي تصوري أسبوع واحد 

3-  I مشكلة، المھم I ،تمام ھذه المھمة
إذا أحسست بأنك تحتاج أكثر من يوم 
  .جداھذه الخطوة ھامة  تستعجل أبدا �ن

 واحدة بعد أن تتأكد أنك اعتصرت كل ما ھو مخزون في ذاكرتك، خذھا واحدة -4
أسفك له، وأنه أن يسامحك، وأظھر ندمك و هوأطلب من هوتب إلى � منھا وأستغفر

  .عظمته وقوته وقدرته عليكبو أوقعك فيھا إI جھلك به عزوجلما 

. إذا كانت المعصية فيھا ظلم �حد وأخذ لحق من حقوقه، فرد له حقه فورا -5
ارتكبت  ممنواستسمح . فا�موال التي أخذتھا بغير حق يجب أن تردھا �صحابھا

إن أمكن، طبعا إذا تأكدت بأن ذلك لن يؤدي إلى عداوة أو قطعيه أو  في حقه ذنبا
كأن تكون قد اغتبته، فھذا في ( ھجر بينك وبينه، وإI فأدعو له وأستغفر له �

  .  )الغالب سيؤدي طلب المسامحة منه إلى خصومة وقطيعة

  .لھم �ستغفر اخطأت في حقھم وأأدعو � لكل من  -6

7- Iدعية التالية بالكامل من القائمة نتھاءبعد ا�  :أدعو � با

  .وأذنبت في حقھم في الدنيا واFخرة ظلمتھم اللھم رضي عني خصومي ومن

  .اللھم عوضھم عن ما وقع عليھم من ظلم من قبلي في الدنيا واFخرة

  .اللھم افتديني من خصومي يوم القيامة



الس9م من الركعتين تعلنھا توبة بعد ذلك تذھب وتغتسل، ثم تصلي ركعتين، وبعد  -8
عامة كاملة من جميع الذنوب، وتطلب من � أن يسامحك ويعفو عنك على ما 

وتطلب من . قترفت من ذنوب في الماضي، وأنك سوف تفتح صفحة جديدة مع �ا
� أن يسامحك على أن تأخرت كل ھذا الوقت قبل أن تشرع في رحلة الوصول إلى 

  .محبته ورضاه

 Iتراجع و I ن فصاعداFمام دائما حتى تضع أول قدم امن ا�لتفات ولكن تقدم إلى ا
  .لك في جنة الفردوس إن شاء � تعالى

  

  ............وعلى بركة � نبدأ الرحلة والسير على طريق المقربين

  .بلغك � منازل المقربين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ياM بمعرفتك تشرفنا

  ياM بمعرفتك تشرفنا

 شرفا لك بمعرفتنا تزدد لم وأنت

 وأبدا أز8 والمجد الشرف لك Bن

 إلھنا Bنك فخرا نتيه أن لنا يحق

  شأنا منھم أقل آلھتھم الخلق فغالب
  

   

  

 

 

  
  



 

  المراحل
  كنز الكنوز ريطةخ

  

  

  
  

  

  

  



  المقربين شجرة

  إنھا شجرة الزھد العظيمة

  تنبت على جبل التقوى الراسخ

  ثمارھا المحبة

  عليھا شمس المحبوبية تشرق
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



وبعدد كلمات  "محمد"وبعدد حروف اسم  ،"�"ھي أربعة مراحل بعدد حروف اسم 
  ."بسم � الرحمن الرحيم"، وبعدد كلمات "8 إله إ8 �"

ھي أربعة مراحل أو قل أربع فصول يمر بھا القلب في طريقه Bن يصبح من 
  .المقربين

محبة � (تأخذك ھذه المراحل في رحلة قلبية رائعة إلى كنز الكنوز، المحبوبية 
  .، حيث السعادة الحقيقة والطمأنينة والس3م القلبي وجنة الدنيا)لك

الرحلة قد تكون شاقة ومليئة . وعلى بركة � نبدأ. أتمنى لك رحلة موفقة
تستحق التعب والعناء المبذول بالمصاعب والتحديات لكن الثمرة والنتيجة النھائية 

   .إنھا محبة � لك في الدنيا واJخرة، وجنة الفردوس في دار القرار ،من أجلھا

  

  

  

  

  

  

  



  ملخص المراحل

  :أھداف المراحل

  التقوى

  .غرس اليقين في القلب بقدر وأھمية وقيمة التقوى في الدين -1

  .إجتثاث شجرة المعاصي من جذورھا -2

  الزھد

  .اليقين في القلب بحقيقة الدنياغرس  -1

  .غرس اليقين في القلب بحقائق اFخرة -2

  المحبة

  .م[ القلب من محبة � بالتفكر في نعمه وفي صفاته عزوجل

  المحبوبية

السعي لنيل محبة � لك عن طريق التمسك بكل ما يرضيه والبعد عن كل ما 
على وجھھا الذي  الفرائضيسخطه، واIجتھاد في التقرب إليه بالنوافل بعد أداء 

  .  يرضي الرب عزوجل

إذا أحبك � فأبشر بالنجاة من العذاب، �ن � I يعذب من أحب، ويسكنه بجواره 
  .، التي سقفھا عرش الرحمن)لفردوسا(في أفضل المساكن 

  

  

  

  



 ع3قة المراحل اBربع بمراتب الدين

بينما  :عن عمر رضي اهللا عنه قال يف حديث جربيل املشهور الذي جاء فيه ذكر مراتب الدين الثالث،
نحن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض 

حتى جلس إلى النبي . وال يعرفه منا أحد. ال يرى عليه أثر السفر. شديد سواد الشعر. الثياب
ني أخبر ! يا محمد: وقال. ووضع كفيه على فخذيه. فاسند ركبتيه إلى ركبتيه. صلى اهللا عليه وسلم

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. عن اإلسالم
وتحج . وتصوم رمضان. وتؤتي الزكاة. وتقيم الصالة. محمدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 فأخبرني عن: قال. يسأله ويصدقه. قال فعجبنا له. صدقت: قال" البيت، إن استطعت إليه سبيال
" وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر: "قال. اإليمان

فإن لم تكن تراه، فإنه . أن تعبد اهللا كأنك تراه: "قال. فأخبرني عن اإلحسان: قال. صدقت: قال
فأخبرني عن : قال" ما المسؤول عنها بأعلم من السائل: "قال. فأخبرني عن الساعة: قال". يراك

". وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان. أن تلد األمة ربتها: "قال. أمارتها
. اهللا ورسوله أعلم: قلت" أتدري من السائل؟! يا عمر: "ثم قال لي. فلبثت مليا. قال ثم انطلق

  .متفق عليه". فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم: "قال

  بله التقوىا5س3م يقا

ِھْم َج̀ناِت ال̀نِعيمِ إِ̀ن (( dَكاْلُمْجِرِمينَ  أََفَنْجَعُل اْلُمْسلِِمينَ . لِْلُم̀تِقيَن ِعْنَد َرب.((  

  ا5يمان يقابله الزھد

�ن حقائق ا
يمان I تستقر في القلب إذا كانت الدنيا فيه.  

دنيا من القلب حتى فحب الدنيا يزاحم حقائق ا
يمان في القلب، وIبد من إخراج ال
  .تدخل حقائق ا
يمان وتستقر في



  ا5حسان يقابله المحبة

  :وا
حسان قسمان

إحسان العبد يقابله محبة العبد  ، وھو أن تعبد � كأنه يراك، ولن تعبده كأنه  -1
  .يراك إI إذا إمت[ قلبك من محبته ومعرفته

، وھو أن تعبد � كأنك تراه، )المحبوبية( إحسان � للعبد يقابله محبة � للعبد -2
  .  ولن تعبده كأنك تراه إI إذا أحبك، فيكون بصرك الذي تبصر به

من عادى لي وليا فقد آذنته : يقول � تعالى" :قال رسول � صلى � عليه وسلم
وما يزال عبدي . وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بالحرب

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي . ب إلي بالنوافل حتى أحبهيتقر
يبصر به، ويده التي يبطش بھا، ورجله التي يمشي بھا، وإن سألني �عطينه، ولئن 

وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت . استعاذني �عيذنه
  .ريصحيح رواه البخا". وأنا أكره مساءته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ألوان ورموز المراحل

ھذا الفصل ليس أساسيا في السير على طريق المقربين، فبإمكانك تخطيه وتبدأ في 
إضافة جيدة، فھو يسھل ا�مر ويعطي ھو المراحل دون ا
لتفات إليه، لكنه في رأيي 

ا�مر يعتمد على طبيعة . زخما عاطفيا ويؤجج الحماس، وقد يختصر عليك الوقت
ا�شخاص، وكذلك ھو مفيد للتركيز وإبقاء الذھن محصورا في مرحلة واحدة وفي 

  .موضوع واحد

  ألوان المراحل

  :ا�لوان التي وردت في القرآن ستة ألون، ھي

  ا�بيض-ا�خضر-ا�زرق-ا�حمر-ا�صفر-ا�سود

عندما يكون المرء متفلتا من الدين ليس عنده حتى أساسه الذي ھو التقوى، يكون 
  .عا في خانة اللون ا�سود حيث يكون القلب ممتلئ ظلمةواق

اللون ا�صفر، إشارة إلى فصل  يدخل خانةلتزم بالدين وبالتقوى يبدأ يعندما 
  .الصيف، حيث حرارة الصراع مع المعاصي والشھوات

لقاھا بسبب مقاومة المعاصي يولكن وبالرغم من الصراعات والصعوبات التي 
ن ا�صفر يسر الناظرين، فكذلك القلب يباشره السرور مع والشھوات، وكما أن اللو

  .أول خطواته على طريق التقوى

وھو يمثل الموت (ثم ينتقل القلب إلى اللون ا�حمر والذي يقابل فصل الخريف 
، حيث تموت الدنيا وتتساقط من القلب كما تموت أوراق )ا�حمر للدنيا في القلب

  . الشجر وتتساقط في فصل الخريف

�نه تخلص من الدنيا ولكنه لم  البرودة يشعر القلبلون ا�زرق، في ھذه المرحلة ال
يمتلئ بمحبة �، ومع نھاية ھذه المرحلة وعند إتمامھا بنجاح يمتلئ القلب بمحبة 

 من الخوف يتملك القلبف واحد جانب من الحب ن� البرودةب يشعر�، ولكنه Iزال 
لكن ومع إشراق شمس المحبوبية على القلب يشرف القلب على  ،محبوبه يحبه I أن



الذي يقابل فصل الربيع حيث يشعر القلب بدفء ) اللون ا�خضر(ربيع القلب 
  . المحبوبية

اللون ا�بيض يمثل إتمام المراحل كلھا حيث النقاء والطھر والضياء والصفاء 
  .واIنعتاق )حرية القلب(والنور والحرية 

  

    )1(المراحلرموز 

  التقوى

  .يمكن أن يرمز لھا بوردة أو زھرة بدأت تتفتح

  الزھد

يمكن أن يرمز له بزھرة تفتحت بالكامل، حيث زالت الدنيا من القلب وأستيقظ القلب 
  .يقظة كاملة على حقائق اFخرة

  المحبة

  ).رمز المحبة والشوق(يمكن أن يرمز لھا بقلب أحمر 

  المحبوبية

  .إلى ربيع القلبقلب أخضر إشارة 

  إتمام كل المراحل بنجاح

  .له بنسر عظيم يحلق في سماء الحرية يمكن أن يرمز

  )2(رموز المراحل 

  )صيف القلب( التقوى

  .مشھد من فصل الصيف



  )خريف القلب( الزھد

  .مشھد من فصل الخريف

  )شتاء القلب( المحبة

  . مشھد من فصل الشتاء

Iيشعر با I � طمئنان الكامل ويشعر بالبرودة، حتى تشرق عليه القلب وإن أحب
فليس . طمئنان الكامل، عندھا يشعر بالدفء الكامل واIشمس المحبوبية، فيحبه �

  .الشأن أن تحب �، بل الشأن أن يحبك �

  )ربيع القلب( المحبوبية

  .مشھد من فصل الشتاء

  )3(رموز المراحل 

  التقوى

  زبرجدة صفراء

  .أو نجمة صفراء

  الزھد

  ياقوتة حمراء

  .أو نجمة حمراء

  المحبة

  ألماسة زرقاء

  .أو نجمة زرقاء

  



  المحبوبية

  زمردة خضراء

  .أو نجمة خضراء

 I المثال سبيل على فقط نماذج ھذه .مث9 لخاتم فصا جعلھا يمكنا�حجار الكريمة *
  .أحببت إذا أخرى أشياء وابتكر خيالك عمل، أالحصر

  :أخرى رموز

  اBعداد 

  .إشارة إلى المراحل ا�ربع لطريق المقربين: 4الرقم 

  .إشارة إلى الخطوات الثماني لطريق المقربين :8الرقم أو 

إشارة إلى المراحل ا�ربع والخطوات الثماني، وا�ربعين ترمز إلى  :48العدد أو 
  .مدة كل مرحلة

  .نجوم صغيرة 8نجوم كبيرة تحيط بھا  4كما ويمكن تمثيلھا مث9 ب

  د رمزيمشھ

  . على قمة جبل وتسطع عليھا الشمس نابتة شجرة مثمرة

  الشجرة ترمز للزھد

  الجبل يرمز للتقوى

  الثمار ترمز للمحبة

  الشمس ترمز للمحبوبية

 تلوين ويتم متساوية، أقسام أربعة إلى مقسمة بدائرة المقربين طريق تمثيل يمكن كذلك
  .طريقال مراحل من مرحلة بلون منھا قسم كل



  الفارس المغوار

  أيھا الفارس المغوار 

  متطي صھوة جوادك اBشھبا

  سابق الريح

  أعبر الفيافي والقفار

  حتى تصل إلى ھدفك المنشود

  أ8 وھو الجنة

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
  

  

  

  

  

  المرحلة اBولى
  التقوى

  )اBساس(

 
  

  



  ملخص مرحلة التقوى

  :يوم، وھي كالتالي 20يوم مقسمة على خطوتين كل خطوة  40: المدة -1

بقيمة وقدر التقوى في الدين، عن طريق قرآءة  في القلب غرس اليقين: الخطوة ا�ولى
ورد فيھا التقوى  التي اFيات القرآنية وا�حاديث النبوية وأقوال العلماء والصالحين

  .وفضلھا ورفيع منزلتھا، وما يناله المتقين من ثواب ومنزلة وتكريم في الدنيا واFخرة

إجتثاث شجرة المعاصي من جذورھا عن طريق ممارسة التقوى عمليا : الخطوة الثانية
  .والمراقبة الدقيقة للنفس، والتوبة والتخلص من المعاصي واحدة تلو ا�خرى

ا(( الكريمة اFية: شعار المرحلة -2 ُة الYِتي ُنوِرُث ِمْن ِعَباِدَنا َمْن َكاَن َتِقّيً Yتِْلَك اْلَجن.((   

بينك وبين نفسك كلما  ائما كلما دخلت ذلك المكان، رددهد ه في مكان بحيث تراهألصق
عندما تستيقظ من النوم، وآخر ما تنطق  اجعله أول ما يتلفظ به لسانك .سنحت لك فرصة

به قبل أن تنام، قله بلسانك وقلبك معا، قله بصدق ومن أعماق قلبك، قله بإحساس 
  .وحضور قلب

، ليل نھار وفي كل وقت، وعلى أي حال كنت، جالسا، واقفا، ا8ستغفار: ذكر المرحلة -3

  .مستلقيا، I تفتر عن اIستغفار أبدا

  .أستغفر � العظيم :صيغتھا

  .أقل من مئة مرة استغفار في اليوم الواحد، وطموحنا آIف المراتبوI يقبل 

  : دعاء المرحلة -4

  . ))مZ قلبي تقوىإاللھم ((

وتحرى . المخصصة لھذا المرحلة ايوم ا�ربعينالدعاء طيلة ھذا I تتوقف أبدا عن 
ا�وقات والمواضع التي فيھا مظنة استجابة الدعاء كالسجود، وبين ا�ذان وا
قامة، ويوم 

الجمعة، والثلث ا�خير من الليل، ويوم عرفة، ووقت الفطور في رمضان، وليلة القدر، 
  .  لخ من ا�وقات الفاضلةا....ووقت سقوط المطر

 .يوميا ربع جزء: الورد القرآني للمرحلة -5



  ا8ستغفار: ذكر المرحلة

المخصصة  ايوم ا�ربعيناIستغفار ھو س9حنا القوي في ھذه المرحلة، وعلى مدى 

وI يقبل . ستظل تمارس اIستغفار في كل وقت، I يفتر لسانك عنه لھذا المرحلة
اليوم استغفار كما ورد عن النبي صلى � عليه وسلم في ن مئة مرة في مبأقل 

  .ا�حاديث الصحيحة

ثمرات اIستغفار وفوائده كثيرة لكن ما يھمنا ذكره وما يتعلق ببرنامجنا ھذا ھو أن 
  .اIستغفار يمحو الذنوب وبالتالي ينظف ويجلو القلب ويزيل ما عليه من ران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دعاء ا8ستفتاح في الص3ة

في مرحلة التقوى أنصح بشدة أن تكثر في ص9تك من دعاء اIستفتاح ھذا وإذا 
  :جعلته في كل ص9ة يكون أفضل

اللھم باعد بيني وبين خطاياي كما باعت بين المشرق والمغرب، اللھم نقني من ((
خطاياي كما ينقى الثوب ا�بيض من الدنس، اللھم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء 

  . ))والبرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تعريف التقوى

 .وهي المفتاح لباقي المراحل. األساس الذي ستبني عليه باقي البناء فهي. التقوى هي األساس

: يقول اهللا تعالى  

َيانَُه َعَلى َشَفا ُجُرفٍ  ٌر َأْم َمْن َأسَس بـُنـْ َيانَُه َعَلى تـَْقَوى ِمَن اللِه َوِرْضَواٍن َخيـْ َهاَر  َأَفَمْن َأسَس بـُنـْ َهاٍر فَانـْ
 .﴾ التوبة109ِبِه ِفي نَاِر َجَهنَم َواللُه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظاِلِميَن ﴿

: يقول اهللا تعالىو   

الِذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَالَة ﴾ 2َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتِقيَن ﴿ ﴾1﴿الم 
َناُهْم يـُْنِفُقوَن  َوالِذيَن يـُْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك َوبِاْآلَِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن  ﴾3﴿َوِمما َرزَقـْ

  .البقرة ﴾5﴿َك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ُأولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن رَبِهْم َوُأولَئِ  ﴾4﴿

  . الحظ جيدا هذه اآليات هي اآليات األولى من سورة البقرة

اإللهي الرباني، وما بعد الفاتحة إبتداء من البقرة هو  للمنهجسورة الفاتحة فيها إجمال وتلخيص 
ج فهل هي صدفة أن يذكر أول ما يذكر في تفصيل المنه. تفصيل وشرح وبيان لهذا المنهج

  :هذا إن دل على شئ فإنما يدل على شيئين. ﴾2﴿هدى للمتقين )) التقوى((

  .عظيم قدر التقوى ومكانتها الرفيعة في هذا الدين-1

  .أن التقوى هي البداية وهي األساس-2

هتمام وأن نأخذ وقتنا الكافي فيها ألنها يعتمد عليها باقي ذلك البد أن نولي التقوى غاية االل
فهي األساس لها جميعا، فال تستقيم المراحل التي ) الزهد والمحبة والمحبوبية(المراحل من 



بعدها وال تتم وال تكتمل إال بها، وهي التي سترافقك في المراحل التي بعدها، فأنت ستحمل 
  .                              ل التي تليهاالتقوى معك في كل مرحلة من المراح

  وكان الصالحون حريصون على تعلم التقوى،

  ))كيف تتقي وأنت ال تدري ما تتقي: ((يقول معروف بن الفيروزان سمعت ابن بكر بن حنين يقول

أكلت الربا ولقيت  -أي ال تعرف كيف تمارس التقوى–إذا كنت ال تحسن تتقي : (( ويقول أيضا
 )).   -أي تركت الجهاد–المرأة فلم تغض عنها، ووضعت سيفك على عاتقك 

  لكن ما هي التقوى؟ 

ما ولتعرف كيف تمارسه البد أن تعرف ما  هذا تساؤل بديهي، فلكي تعرف كيف تتعامل مع شيء
   .هو أوال

ختصار التقوى في  اتي سطرها العلماء في كتبهم، يمكن بدون ذكر تعريفات التقوى الكثيرة ال
  :كلمتين

  .إفعل

  .وال تفعل

الفرائض والواجبات التي أمرك اهللا بها في كتابه أو على لسان رسوله صلى اهللا (إفعل أوامر اهللا 
المحرمات التي نهى عنها في كتابه أو على لسان رسوله صلى اهللا (وال تفعل نواهييه  ،)عليه وسلم
  .)عليه وسلم

  .جتناب نواهييهامتثال أوامر اهللا و اإذن هي 



  الص3ة والخشوع فيھا وع3قتھما بالتقوى

فھي معين على التقوى، بل ھي خير معين . الص9ة لھا دور محوري في التقوى
  :التقوى، قال � تعالىوأكبر معين على 

اْتُل َما أُوِحَي إَِلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم ال̀ص9ََة إِ̀ن ال̀ص9ََة َتْنَھى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر ﴿﴿
  .﴾﴾َوَلِذْكُر ̀�ِ أَْكَبُر َو̀�ُ َيْعَلُم َما َتْصَنُعونَ 

  . ھذا في صميم وصلب التقوى ﴾﴾َتْنَھى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ ﴿﴿

  لكن أي ص9ة؟

  .إنھا الص9ة الخاشعة التي يداوم عليھا صاحبھا في أوقاتھا المحددة

  .وروحھا إذن الص9ة مركز التقوى، والخشوع لب الص9ة

بالغا، وأن نولي الخشوع فيھا  ھتمامااولكي يستقيم لنا التقوى Iبد أن نولي الص9ة 
Iولا�  .ھتمام ا

مما يدل على ع9قة التقوى بالص9ة اFيات الكريمة في أوائل سورة البقرة عندما بدأ 
ربنا عزوجل بتفصيل المنھج بعد أن أجمله ولخصه في سورة الفاتحة، قال � 

الِ̀ذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب  ﴾2﴿ لِْلُم̀تِقينَ َذلَِك اْلِكَتاُب Iَ َرْيَب ِفيِه ُھًدى  ﴾1﴿الم : تعالى

  .البقرة ﴾3﴿َوِم̀ما َرَزْقَناُھْم ُيْنِفُقوَن  َوُيِقيُموَن ال̀ص9َةَ 

ف9 تقوى ب9 ص9ة، وI تقوى كاملة ب9 خشوع . Iحظ الربط بين التقوى والص9ة
  .في الص9ة

لون فرضا ويقيمون الص9ة في اFية معناھا يداومون عليھا ويحافظون عليھا I يص
  .ويتركون آخر، وI يصلون يوم ويتركون اليوم الذي بعده

  

  



  :ولكي تعرف مكانة الص9ة في دين � نذكر ما يلي

  .أول ركن ذكر بعد الشھادتين مباشرة -1

فمن أقامھا أقام الدين . الص9ة عمود الدين، ولم يوصف بھذا الوصف غيرھا -2
  .ومن ھدمھا فقد ھدم الدين

  .أول ما فرض من ا�عمال  الص9ة، وآخر ما يترك في ا�مة الص9ة -3

  .العمل الوحيد الذي وصف بأن تركه كفر -4

العمل الوحيد الذي فرض في السماء دIلة على عظم قدرھا ومكانتھا، وإشارة  -5
  .إلى أنھا أداة عروج القلب إلى �

ف9 عھد له عند � إن شاء عذبه من أتى بھا فله عھد � أI يعذبه، ومن تركھا  -6
  .وإن شاء غفر له

أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد  -7
  .سائر عمله

  

  

  

  

  

 

 

 

  



  الخشوع في الص3ة

  .الخشوع أول ما يرفع في ا�مة، وآخر ما يرفع الص9ة

أول ما يرفع من العلم  ﴿﴿: قال رسول � صلى � عليه وسلم في الحديث الصحيح

نشغال اوھذا دليل على مكانته وسرعة تفلته، وسبب رفع الخشوع ھو . ﴾﴾الخشوع 

  . القلوب بالدنيا وإمت9ءھا بھا وبحبھا

  .حضور القلب، والطمأنينة وسكون الجوارح: والخشوع ھو

الحد ا�دنى المقبول من الخشوع ھو أن تعقل ما تقرأ وما تقول في الص9ة، كما بين 

رسول � صلى عليه وسلم في حديث صحيح أن ليس للمرء من ص9ته إI ما عقل 

  .  منھا

  ثمرات الخشوع وفوائده

   المقربينللخشوع فوائد وثمرات كثيرة، لكن أھمھا وما يعنينا على طريق 

فھو اللبنة ا�ولى وا�ساسية في البناء الموصل  ن قوي على التقوىأن الخشوع معي

  .  إلى الغاية القصوى والھدف ا�سمى أI وھو محبة � لك ﴿المحبوبية﴾

  معينات على الخشوع

مھم جدا  الخشوع أنذكر العلماء معينات كثيرة على الخشوع لكن أھمھا أن تتذكر 
ئا يعلى طريق المقربين الموصل لمحبة � لك، وأن بدونه سوف يكون تقدمك بط

 إن ، يكفي أن تتذكر ذلك حتى يكون لك معين على الخشوع، ھذاجدا وقد يتوقف
وإليك بعض المعينات ا�خرى على . كنت صادقا مخلصا في طلبك محبة � لك

  :أردت اIستزادةإذا  الخشوع

1- Iيخشع﴿ من عدم الخشوع ستعاذةا I اللھم إني أعوذ بك من قلب﴾.  



  .استحضار اIنكسار والخضوع بين يدي � عزوجل -2

  الدعاء -3

أن تدعو � أن ييسر لك الخشوع، وأن يھبك الخشوع في الص9ة وأن يمن عليك 

  .بھذه النعمة

  الشكر  -4

شكر � بعدھا مباشرة، وإذا سجدت له شكرا يكون اإذا حصل لك خشوع في ص9ة ف
  .﴾ولئن شكرتم �زيدنكم﴿أفضل، حتى يزيدك � من ھذه النعمة 

  .التمسكن وحب المساكين -5

  .التواضع والبعد عن الكبر، �ن المتكبر يصعب عليه الخشوع -6

ه التوحيد والعبودية الخالصة   تعالى والبعد عن الشرك ومظاھره وأنواع -7
  .وكذلك البعد عن الرياء

البعد عن المعاصي صغيرھا وكبيرھا ما أمكن وإذا حدث ووقعت في واحدة منھا  -8
  .تتوب إلى � وتستغفر مباشرة

  .استكمال شروط الص9ة وأركانھا -9

  .الص9ة في جماعة في المسجد -10

  .إحسان وإسباغ الوضوء -11

  .تخصيص مكان للص9ة -12

  .الوقت الص9ة في أول -13

  .التدرب على الخشوع واIرتقاء فيه -14



  .الشعور في نفسك با�سف إذا لم تخشع -15

  .أكل الح9ل -16

  .، ويقربك من ربك ويجعلك مجاب الدعوةةفإن ذلك يرقق القلب ويجلب الخشي

  ص9ة المودع  -17

أن تستشعر في نفسك أنه ربما تكون ھذه آخر ص9ة، فقد تموت بعدھا مباشرة وھذا 
وارد جدا، فيعينك ھذا على استجماع أقصى طاقة ذھنية حتى تصلي ھذه الص9ة 

  .أحسن وجه وبكامل الخشوععلى 

  ﴾فإن لم يكن فالتباكي﴿البكاء  -18

�ن البكاء يلين القلب وبالتالي يخشع.  

ى الص9ة مباشرة من م9ھي الحياة ومشاغلھا، بل تتھيأ لھا وتجعل عدم القفز إل -19
  .فاصل بين مشاغل الحياة والص9ة، كجلسة تقرأ فيھا القرآن أو تذكر � أو تدعوه

  .استحضار عظمة � قبل الدخول في الص9ة -20

  .الص9ة وھو أداؤھا على أكمل وجهفي ا
حسان  -21

  .نھاعآلتھا وحقيقتھا وسرعة الرحيل ئاستحضار تفاھة الدنيا وض -22

  .عدم التعجل في أداء الص9ة -23

  .اتخاذ سترة أثناء الص9ة سواء في البيت أو في المسجد -24

  .أداء السنن الرواتب -25

  .التقليل ما أمكن من الحركات في الص9ة -26

  .استبعاد المشاغل كلھا في وقت الص9ة -27



28- Iمام لتزام بأحكام الص9ة ا
وآدابھا، وا
متناع عن محظوراتھا، ف9 تسابق ا
  الخ....وI تنظر إلى السماء

  .أI تشغل نفسك بأمر الدنيا أثناء الص9ة -29

  .جتناب الص9ة في مكان فيه صورا -30

  .عدم الص9ة في مبارك ا
بل -31

فيه ناس عدم الص9ة في مكان فيه تلفاز أو مذياع أو أداة من أدوات اللھو، أو  -32
  .عابثون يلھون ويضحكون أو يثرثرون

  .عدم الص9ة في مكان مخوف يمكن أن يتعرض الجالس فيه للخطر -33

اختر المكان الطاھر الھادئ الخالي من الصوارف، المكان المناسب من كل  -34
  .النواحي، وذلك يصفي الذھن ويعين على حضور القلب

فئ في الشتاء والبارد في الصيف كان وإذا استطعت أن تصلي في المكان الدا -35
  .ھذا حسنا

  .الحذر من الرياء، فالمرائي I يخشع له قلب أبدا، �نه مشغول بمراقبة الناس -36

  .التوبة إلى � من الذنوب وتجديد التوبة مرة بعد مرة -37

أن تستقل عبادتك وتعترف بتقصيرك وأن تتواضع  ، وأن تحذر من العجب  -38
  .بما تقوم به من طاعة، فالعجب يفتك بالقلب وبالطاعات فتكا

  .إدراك قيمة الص9ة ومكانتھا وعظمتھا -39

  .ا
كثار من قرآءة القرآن -40

اIستعداد ا
كثار من ذكر الموت، وزيارة القبور للموعظة، ومحاسبة النفس، و -41
  . ليوم المعاد



  .التفكر في أقوال الص9ة وأفعالھا -42

  الذكر -43

  .أذكار الصباح والمساء، أذكار ا�حوال والمناسبات، ا�ذكار العديدية

  .الصمت وقلة الك9م إI لخير -44

  .....والتي ھي. التخلص من موانع ومعوقات الخشوع -45

  موانع ومعوقات الخشوع

 .الشرك والرياء -1

 .الكفر -2

 .المعاصي بأنواعھا -3

 .أكل الحرام -4

 .والرغبات وا�ماني التي I تنتھي وإنشغال القلب بھا حب الدنيا -5

 .الفتن والتعرض لھا -6

ا
فراط في المباحات من ا�كل والشرب، والك9م، والنوم، والخلطة،  -7
 .والجماع

 .فضول النظر -8

 .فضول السماع -9

  .التعب وا
رھاق -10

  .﴾الحيرة والتردد﴿مسائل غير محسومة في الذھن  -11

ممارسة عادة من عادات ا�كل السيئة والخطأ، كإدخال الطعام على الطعام،  -12

  الخ....خلط أطعمة كثيرة، أو تناول أطعمة رديئة وغير صحية

  .روائح، وأصوات، ومناظر مزعجة ومشوشة ومشتته للذھن -13



توفير  ثم ابذل قصارى جھدك فيه، تعرف على معينات الخشوع ومعوقات •
أكبر قدر ممكن من معينات الخشوع والتخلص من أكبر قدر ممكن من 

 .معوقات الخشوع

     .وعموما فإن خشوعك سوف يزداد تلقائيا مع تقدمك في المراحل

  كيف تمارس الخشوع وتتدرب عليه

  .ا�مريجب أن تجعل الخشوع ھدفا لك وتصمم على الوصول إليه مھما كلف  -1

عندما تنتھي من كل ص9ة، قيم خشوعك، فإذا كان مقبوI فأحمد � وأسجد له  -2
شكرا، وإذا كان خشوعك غير مقبول أو لم تخشع البته فاستغفر � وتب إليه وأعزم 

  . على الخشوع في الص9ة التي بعدھا

  . المھم أن تكون مسألة الخشوع حاضرة في ذھنك دائما

حتى يصبح الخشوع طبيعة لك وتأتي به بشكل تلقائي ودون  استمر على ذلك -3
  .تكلف

 

 

 

 

 

  

  

  



  الخشوع في القرآن

  :ورد ذكر الخشوع في القرآن في ھذه اFيات الكريمة، قال � تعالى

1-  اِدِقيَن َوالصاْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتيَن َواْلَقانَِتاِت َوالص اِدقَاِت ِإن
قَاِت َوالصاِئِميَن  َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاتِ َوالصاِبرِيَن َوالصاِبَراِت  ِقيَن َواْلُمَتَصد اِئَماِت َواْلُمَتَصدَوالص

اِكَراِت َأَعد اللُه َلُهْم َمْغِفَرةً  َه َكِثيًرا َوالذاِكرِيَن اللَوَأْجًرا َعِظيًما َواْلَحاِفِظيَن فـُُروَجُهْم َواْلَحاِفظَاِت َوالذ 
   .﴾ األحزاب35﴿

َوَما نـََزَل ِمَن اْلَحق َوَال َيُكونُوا َكالِذيَن ُأوُتوا  ِلذِْكِر اللهِ  َتْخَشَع قـُُلوبـُُهمْ أََلْم يَْأِن لِلِذيَن َآَمُنوا َأْن  -2
ُهْم فَاِسُقوَن  ْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْألََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثيٌر ِمنـْ   .الحديد ﴾16﴿اْلِكَتاَب ِمْن قـَ

َناُه لِتَـْقَرَأُه َعَلى الناِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزْلَناُه تـَْنزِيًال  -3 ﴾ ُقْل َآِمُنوا ِبِه َأْو َال تـُْؤِمُنوا 106﴿َوقـُْرَآنًا فـََرقـْ
َلى َعَلْيِهْم َيِخروَن ِلْألَْذقَاِن ُسجًدا  ْبِلِه ِإَذا يـُتـْ ُلوَن ُسْبَحاَن ﴾ َويـَُقو 107﴿ِإن الِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن قـَ

﴾ ُقِل 109﴿ َويَزِيُدُهْم ُخُشوًعا﴾ َوَيِخروَن ِلْألَْذقَاِن يـَْبُكوَن 108﴿رَبـَنا ِإْن َكاَن َوْعُد رَبـَنا َلَمْفُعوًال 
ِتَك َوَال ُتَخاِفْت ِبَها اْدُعوا اللَه َأِو اْدُعوا الرْحَمَن أَيا َما َتْدُعوا فـََلُه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى َوَال َتْجَهْر ِبَصَال 

َتِغ بـَْيَن َذِلَك َسِبيًال    .اإلسراء ﴾110﴿َوابـْ

  ).راجع معينات الخشوع(كذلك ذكر البكاء . الحظ كيف بينت اآلية أن القرآن يزيد في الخشوع

َتُه  -4 َزْلَنا َهَذا اْلُقْرَآَن َعَلى َجَبٍل َلَرأَيـْ ًعا ِمْن َخْشيَ  َخاِشًعاَلْو أَنـْ ِه َوتِْلَك اْألَْمثَاُل َنْضرِبـَُها ُمَتَصدِة الل
  الحشر ﴾21لِلناِس َلَعلُهْم يـَتَـَفكُروَن ﴿

  .الحظ الربط بين القرآن والخشوع في اآلية



َلَح اْلُمْؤِمُنوَن ﴿ -5 ﴾ َوالِذيَن ُهْم َعِن اللْغِو 2﴿ َصَالتِِهْم َخاِشُعونَ ﴾ الِذيَن ُهْم ِفي 1َقْد َأفـْ
﴾ ِإال َعَلى 5﴾ َوالِذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن ﴿4﴾ َوالِذيَن ُهْم لِلزَكاِة فَاِعُلوَن ﴿3ُمْعِرُضوَن ﴿

ُر َمُلوِميَن ﴿ تَـَغى َورَا6َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أَْيَمانـُُهْم فَِإنـُهْم َغيـْ َء َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم ﴾ َفَمِن ابـْ
﴾ َوالِذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواِتِهْم ُيَحاِفظُوَن 8﴾ َوالِذيَن ُهْم ِألََمانَاِتِهْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن ﴿7اْلَعاُدوَن ﴿

  .ؤمنونالم ﴾11﴾ الِذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ﴿10﴾ ُأولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن ﴿9﴿

  .الحظ كيف ذكر في اآليات أعاله أن أول صفة من صفات المؤمنين هي الخشوع في الصالة

ُفَسُكْم 43َوَأِقيُموا الصَالَة َوَآُتوا الزَكاَة َوارَْكُعوا َمَع الراِكِعيَن ﴿ -6 ﴾ أَتَْأُمُروَن الناَس بِاْلِبر َوتـَْنَسْوَن أَنـْ
ُلوَن اْلِكَتا ُتْم تـَتـْ ﴾ َواْسَتِعيُنوا بِالصْبِر َوالصَالِة َوِإنـَها َلَكِبيَرٌة ِإال َعَلى 44َب َأَفَال تـَْعِقُلوَن ﴿َوأَنـْ

  .البقرة ﴾46﴾ الِذيَن َيظُنوَن أَنـُهْم ُمَالُقو رَبِهْم َوأَنـُهْم ِإلَْيِه رَاِجُعوَن ﴿45﴿ اْلَخاِشِعينَ 

لِلِه َال َيْشتَـُروَن  َخاِشِعينَ َوِإن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن يـُْؤِمُن بِاللِه َوَما أُْنِزَل ِإلَْيُكْم َوَما أُْنِزَل ِإلَْيِهْم  -7
  .آل عمران ﴾199﴿ ِبَآيَاِت اللِه َثَمًنا قَِليًال ُأولَِئَك َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِهْم ِإن اللَه َسرِيُع اْلِحَسابِ 

َراِت َويَ  -8 َنا لَُه َيْحَيى َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإنـُهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخيـْ َنا َلُه َوَوَهبـْ ْدُعونـََنا فَاْسَتَجبـْ
  .األنبياء ﴾90﴿ َخاِشِعينَ رََغًبا َورََهًبا وََكانُوا لََنا 

  

  

  

  

  



 في الدين مكانة التقوى العظيمة

  القرآن الكريم :أو8

آيات التقوى في القرآن كثيرة جدا وھذا إنما يدل على عظم قدرھا ومكانتھا الرفيعة 
  .في الدين، اخترت منھا ھذه اFيات

  .ليس كلھا آيات كاملة بل بعضھا جزء من آية: تنبيه

بُوا فََأَخْذنَاُهْم َوَلْو َأن َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتـَقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت  َماِء َواْألَْرِض َوَلِكْن َكذِمَن الس
  .﴾ األعراف96ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَن ﴿

  .﴾ يوسف90ِإنُه َمْن يـَتِق َوَيْصِبْر فَِإن اللَه َال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن ﴿

  .﴾ النحل128ِسُنوَن ﴿ِإن اللَه َمَع الِذيَن اتـَقْوا َوالِذيَن ُهْم ُمحْ 

ْبِلُكْم َوَمْوِعظًَة لِْلُمتقِ  َزْلَنا ِإلَْيُكْم َآيَاٍت ُمبَـيـَناٍت َوَمَثًال ِمَن الِذيَن َخَلْوا ِمْن قـَ   .﴾ النور34يَن ﴿َوَلَقْد أَنـْ

َنا الِذيَن َآَمُنوا وََكانُوا يـَتـُقوَن ﴿   .﴾ النمل53َوأَْنَجيـْ

ُنوا اتـُقوا اللَه َوَآِمُنوا ِبَرُسوِلِه يـُْؤِتُكْم ِكْفَلْيِن ِمْن رَْحَمِتِه َوَيْجَعْل َلُكْم نُورًا َتْمُشوَن ِبِه يَا أَيـَها الِذيَن َآمَ 
  .﴾ الحديد28َويـَْغِفْر َلُكْم َواللُه َغُفوٌر رَِحيٌم ﴿

َها َال َنْسأَُلَك ِرْزقًا    .﴾ طه132َنْحُن نـَْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتـْقَوى ﴿َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَالِة َواْصطَِبْر َعَليـْ

ْر َلُكْم َواللُه ُذو يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ِإْن تـَتـُقوا اللَه َيْجَعْل َلُكْم فـُْرقَانًا َوُيَكفْر َعْنُكْم َسيَئاِتُكْم َويـَْغفِ 
  .﴾ األنفال29اْلَفْضِل اْلَعِظيِم ﴿

 َها الَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا ﴿يَا أَيـُقوا اللُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم 70ِذيَن َآَمُنوا اتـ ﴾
  .﴾ األحزاب71َوَمْن ُيِطِع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما ﴿



 َه َحقُقوا اللِذيَن َآَمُنوا اتـَها الُتْم ُمْسِلُموَن ﴿ يَا أَيـ   .﴾ آل عمران102تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوأَنـْ

  .﴾ آل عمران76بـََلى َمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه َواتـَقى فَِإن اللَه ُيِحب اْلُمتِقيَن ﴿

﴾ َوَأما َمْن َبِخَل 7ى ﴿﴾ َفَسنـَُيسُرُه لِْلُيْسرَ 6﴾ َوَصدَق بِاْلُحْسَنى ﴿5فََأما َمْن َأْعَطى َواتـَقى ﴿
  .﴾ الليل10﴾ َفَسنـَُيسُرُه لِْلُعْسَرى ﴿9﴾ وََكذَب بِاْلُحْسَنى ﴿8َواْستَـْغَنى ﴿

﴾ َوَسُيَجنبـَُها 16﴾ الِذي َكذَب َوتـََولى ﴿15﴾ َال َيْصَالَها ِإال اْألَْشَقى ﴿14فَأَْنَذْرُتُكْم نَارًا تـََلظى ﴿
﴾ ِإال ابِْتَغاَء 19﴾ َوَما ِألََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتْجَزى ﴿18ِذي يـُْؤِتي َماَلُه يـَتَـزَكى ﴿﴾ ال 17اْألَتْـَقى ﴿

  .﴾ الليل21﴾ َوَلَسْوَف يـَْرَضى ﴿20َوْجِه رَبِه اْألَْعَلى ﴿

  .﴾ الحاقة48َوِإنُه لََتْذِكَرٌة لِْلُمتِقيَن ﴿

َنا الِذيَن َآَمُنوا وََكا يـْ ُقوَن ﴿َوَنجفصلت18نُوا يـَتـ ﴾.  

  .﴾ البقرة189َواتـُقوا اللَه َلَعلُكْم تـُْفِلُحوَن ﴿

َعَلْيِهْم َوَال  يَا بَِني َآَدَم ِإما يَْأتِيَـنُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَُقصوَن َعَلْيُكْم َآيَاِتي َفَمِن اتـَقى َوَأْصَلَح َفَال َخْوفٌ 
  .األعراف﴾ 35ُهْم َيْحَزنُوَن ﴿

ْثِم َواْلَفَواِحَش ِإال اللَمَم ِإن رَبَك َواِسُع اْلَمْغِفَرِة ُهَو َأْعَلمُ  ِبُكْم ِإْذ أَْنَشَأُكْم  الِذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَبائَِر اْإلِ
ُفَسُكمْ  ُتْم َأِجنٌة ِفي ُبطُوِن أُمَهاِتُكْم َفَال تـُزَكوا أَنـْ ﴾ 32ُهَو َأْعَلُم ِبَمِن اتـَقى ﴿ ِمَن اْألَْرِض َوِإْذ أَنـْ

  .النجم

  .﴾ الحجرات13ِإن َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللِه أَتْـَقاُكْم ِإن اللَه َعِليٌم َخِبيٌر ﴿

َلْن يُْكَفُروُه َواللُه َعِليٌم بِاْلُمتِقيَن ﴿   .﴾ آل عمران115َوَما يـَْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر فـَ



﴾ َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َال َيْحَتِسُب َوَمْن يـَتَـوَكْل َعَلى اللِه فـَُهَو 2َعْل َلُه َمْخَرًجا ﴿َوَمْن يـَتِق اللَه َيجْ 
  .﴾ الطالق3َحْسُبُه ِإن اللَه بَاِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اللُه ِلُكل َشْيٍء َقْدرًا ﴿

َزَلُه ِإلَْيُكْم َوَمْن يـَتِق اللَه ُيَكفْر َعْنُه 4ا ﴿َوَمْن يـَتِق اللَه َيْجَعْل َلُه ِمْن َأْمرِِه ُيْسرً  ﴾ َذِلَك َأْمُر اللِه أَنـْ
  .﴾ الطالق5َسيَئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجًرا ﴿

َر الزاِد التـْقَوى َواتـُقوِن يَا ُأوِلي اْألَْلَباِب ﴿   .﴾ البقرة197َوتـََزوُدوا فَِإن َخيـْ

ٌر َذِلَك ِمْن َآيَاِت يَا بَِني َآَدَم  َزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يـَُواِري َسْوَآِتُكْم َورِيًشا َولَِباُس التـْقَوى َذِلَك َخيـْ َقْد أَنـْ
  .﴾ األعراف26اللِه َلَعلُهْم َيذكُروَن ﴿

َنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرقَاَن َوِضَياًء    .﴾ األنبياء48﴿ َوِذْكًرا لِْلُمتِقينَ َوَلَقْد َآتـَيـْ

  .﴾ الفرقان74َماًما ﴿َوالِذيَن يـَُقوُلوَن رَبـَنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرياتَِنا قـُرَة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمتِقيَن إِ 

ْجَعُل اْلُمتِقيَن َكاْلُفجاِر َأْم َنْجَعُل الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِفي اْألَْرِض َأْم نَ 
  .﴾ ص28﴿

﴾ 19ُمتِقيَن ﴿ِإنـُهْم َلْن يـُْغُنوا َعْنَك ِمَن اللِه َشْيًئا َوِإن الظاِلِميَن بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض َواللُه َوِلي الْ 
  .الجاثية

ٌح ِفيَما طَِعُموا ِإَذا َما اتـَقْوا َوَآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت لَْيَس َعَلى الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت ُجَنا 
  .﴾ المائدة93ثُم اتـَقْوا َوَآَمُنوا ثُم اتـَقْوا َوَأْحَسُنوا َواللُه ُيِحب اْلُمْحِسِنيَن ﴿

 الحظ كيف كرر التقوى ثالث مرات عند الحديث عن ما يدخل الجوف من طعام، فعلى المسلم
  .أن يحرص أن يكون حالال طيبا



﴾ 183﴿ َلَعلُكْم تـَتـُقونَ يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم 
  .البقرة

  .الحظ الربط بين الصيام والتقوى، فالصوم معين كبير على التقوى

  .﴾ آل عمران138﴿ َوَمْوِعظٌَة لِْلُمتِقينَ َهَذا بـََياٌن لِلناِس َوُهًدى 

َنْي َآَدَم بِاْلَحق ِإْذ قـَربَا قـُْربَانًا فـَتـُُقبَل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم يـُتَـَقبْل  ِمَن اْآلََخِر قَاَل َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ ابـْ
تـَُلنَك قَاَل ِإنَما يـَتَـ     .﴾ المائدة27َقبُل اللُه ِمَن اْلُمتِقيَن ﴿َألَقـْ

ْلَعاِقَبُة لِْلُمتِقيَن قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِاللِه َواْصِبُروا ِإن اْألَْرَض لِلِه يُورِثـَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوا
  .﴾ األعراف128﴿

  .﴾ البقرة194للَه َمَع اْلُمتِقيَن ﴿َواتـُقوا اللَه َواْعَلُموا َأن ا

  .﴾ البقرة196َواتـُقوا اللَه َواْعَلُموا َأن اللَه َشِديُد اْلِعَقاِب ﴿

  .﴾ البقرة203َواتـُقوا اللَه َواْعَلُموا أَنُكْم ِإلَْيِه ُتْحَشُروَن ﴿

  .﴾ البقرة223اْلُمْؤِمِنيَن ﴿َواتـُقوا اللَه َواْعَلُموا أَنُكْم ُمَالُقوُه َوَبشِر 

  .﴾ البقرة282َواتـُقوا اللَه َويـَُعلُمُكُم اللُه َواللُه ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم ﴿

  .التقوى خير معين على العلم

  .﴾ آل عمران200يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا َواتـُقوا اللَه َلَعلُكْم تـُْفِلُحوَن ﴿

  .﴾ المائدة2َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه َشِديُد اْلِعَقاِب ﴿



  .﴾ المائدة4َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه َسرِيُع اْلِحَساِب ﴿

تَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوا ِفي َسِبيِلِه  ﴾ 35َلَعلُكْم تـُْفِلُحوَن ﴿يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َوابـْ
  .المائدة

  .﴾ المائدة57َواتـُقوا اللَه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن ﴿

ُتْم ِبِه ُمْؤِمُنوَن ﴿   .﴾ المائدة88وَُكُلوا ِمما َرزََقُكُم اللُه َحَالًال طَيًبا َواتـُقوا اللَه الِذي أَنـْ

  .أكبر معين على التقوىالحظ كيف اقترن أكل الحالل بالتقوى، فهو 

  .﴾ المائدة96َواتـُقوا اللَه الِذي ِإلَْيِه ُتْحَشُروَن ﴿

  .﴾ المائدة108َواتـُقوا اللَه َواْسَمُعوا َواللُه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن ﴿

َنا َماِئَدًة ِمَن السَماِء قَاَل اتـُقوا ِإْذ قَاَل اْلَحَوارِيوَن يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهْل َيْسَتِطيُع رَبَك أَ  ْن يـُنَـزَل َعَليـْ
  .﴾ المائدة112اللَه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن ﴿

  .عدم التقوى عالمة على عدم اإليمان أو ضعفه

َزْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتِبُعوُه َواتـُقوا َلَعلُكْم تـُْرَحُموَن ﴿   .األنعام﴾ 155َوَهَذا ِكَتاٌب أَنـْ

ُفِسُكْم َوَمْن يُوَق ُشح نـَْفِسِه  ًرا ِألَنـْ فَُأولَِئَك ُهُم فَاتـُقوا اللَه َما اْسَتطَْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َوأَْنِفُقوا َخيـْ
  .﴾ التغابن16اْلُمْفِلُحوَن ﴿

َها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعظًَة    .﴾ البقرة66لِْلُمتِقيَن ﴿َفَجَعْلَناَها َنَكاًال ِلَما بـَْيَن َيَديـْ

  .تقيمالذي يستفيد من الموعظة هو ال



  .﴾ المؤمنون52َوِإن َهِذِه أُمُتُكْم أُمًة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُكْم فَاتـُقوِن ﴿

  .﴾ محمد17َوالِذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهًدى َوَآتَاُهْم تـَْقَواُهْم ﴿

ا َوَال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََنالُُه التـْقَوى ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخَرَها َلُكْم لُِتَكبـُروا اللَه َعَلى َما َلْن يـََناَل اللَه ُلُحوُمهَ 
  .﴾ الحج37َهَداُكْم َوَبشِر اْلُمْحِسِنيَن ﴿

  .﴾ المدثر56َوَما َيْذُكُروَن ِإال َأْن َيَشاَء اللُه ُهَو َأْهُل التـْقَوى َوَأْهُل اْلَمْغِفَرِة ﴿

 .هو أهل أن يتقى وأهل أن يغفر لمن إتقاه

ُرُه َأَفَال تـَتـُقوَن ﴿   .﴾ األعراف65َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللَه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ

﴾ 2ِعَباِدِه َأْن أَْنِذُروا أَنُه َال ِإَلَه ِإال أَنَا فَاتـُقوِن ﴿يـُنَـزُل اْلَمَالِئَكَة بِالروِح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن 
  .النحل

 ُرُه َأَفَال تـَتـ ﴾ 23ُقوَن ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَلى قـَْوِمِه فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللَه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ
  .المؤمنون

ُرُه َأَفَال تـَتـُقوَن ﴿فََأْرَسْلَنا ِفيِهْم َرُسوًال  ُهْم َأِن اْعُبُدوا اللَه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ   .﴾ المؤمنون32 ِمنـْ

َبْت قـَْوُم نُوٍح اْلُمْرَسِليَن ﴿ ُقوَن ﴿105َكذي َلُكْم َرُسوٌل 106﴾ ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهْم نُوٌح َأَال تـَتـِإن ﴾
  .﴾ الشعراء108َوَأِطيُعوِن ﴿﴾ فَاتـُقوا اللَه 107َأِميٌن ﴿

َعاٍم َوبَِنيَن ﴿132َواتـُقوا الِذي َأَمدُكْم ِبَما تـَْعَلُموَن ﴿ ﴾ 134﴾ َوَجناٍت َوُعُيوٍن ﴿133﴾ َأَمدُكْم بِأَنـْ
  .﴾ الشعراء135ِإني َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم ﴿

 ِذي َخَلَقُكْم َواْلِجِبلُقوا اللِيَن ﴿َواتـالشعراء184َة اْألَو ﴾.  



ْبِل َأْن يَْأتِيَـُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ﴿ ﴾ قَاَل يَا قـَْوِم ِإني َلُكْم 1ِإنا َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَلى قـَْوِمِه َأْن أَْنِذْر قـَْوَمَك ِمْن قـَ
  .﴾ نوح3﴾ َأِن اْعُبُدوا اللَه َواتـُقوُه َوَأِطيُعوِن ﴿2َنِذيٌر ُمِبيٌن ﴿

النبي  .كل األنبياء جاءوا بالتوحيد والحض على التقوى. تقوى هي دعوة جميع الرسل ألقوامهمال
والتقوى من األهمية بمكان أن جعلها اهللا  .محمد صلى اهللا عليه وسلم جعلها أساس لكل شئ

  .سببا للفوز ومنهج حياة

ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا يَا أَيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَـ  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  .﴾ النساء1َوِنَساًء َواتـُقوا اللَه الِذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإن اللَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا ﴿

ًما َال َيْجِزي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َوَال َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيًئا يَا أَيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكْم َواْخَشْوا يـَوْ 
َيا َوَال يـَُغرنُكْم بِاللِه اْلَغُروُر ﴿ نـْ ُكُم اْلَحَياُة الدنَفَال تـَُغر ِه َحقَوْعَد الل لقمان33ِإن ﴾.  

َنا الِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِإياُكْم َأِن اتـُقوا َولِلِه َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي  اْألَْرِض َوَلَقْد َوصيـْ
  .﴾ النساء131اللَه َوِإْن َتْكُفُروا فَِإن لِلِه َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض وََكاَن اللُه َغِنيا َحِميًدا ﴿

وصية عظيمة لألولين واآلخرين بالتقوى ﴿بتقوى اهللا﴾ متضمنا . جمعينإنها وصية اهللا للناس أ
  .لألمر والنهي والتشريع وجزاءها الجنة

  

  

  

  

  



  اBحاديث النبوية: ثانيا

  :قال رسول � صلى � عليه وسلم

  ". اتق اهللا حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن"

المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه، وال يخذله وال يحقره، التقوى هاهنا، التقوى " :وقال
، بحسب إمرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل )ويشير إلى صدره(هاهنا، التقوى هاهنا 

إن أكثر ما يدخل الناس النار األجوفان : وقال". المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه
تقوى اهللا وحسن ". تقوى اهللا وحسن الخلق: أتدرون أكثر ما يدخل الجنة: ، قال)فمالفرج وال(

  . الخلق أعظم سببين يدخالن الجنة

اتقوا اهللا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم " :وقال
  ". تدخلوا جنة ربكم

  .لهذه األمة قاله الرسول في خطبة الوداع وهو آخر ما تركه

  . فالرسول جعل التقوى أساس لكل شئ

  :وقال وهو يعظ أصحابه موعظة مودع فأوصاهم وقال

  .أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة

  .وكان صلى اهللا عليه وسلم يوصي كل جيش يرسله بالتقوى

  ".اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى: " وكان يدعو ربه بالتقوى

  



  التقوى في والصالحين العلماء أقوال: ثالثا

  :قال اإلمام الثقة جعفر بن محمد رحمه اهللا-

ال زاد أفضل من التقوى، وال شئ أحسن من الصمت، وال عدو أضر من الجهل، وال داء أدوأ (( 
  )).من الجهل 

  :قال لي أحمد بن حنبل وهو يوصيني: قال أبو الحسن علي بن المديني-

  )).وأنصب اآلخرة أمامك ألزم التقوى قلبك، (( 

  :وصية عظيمة من أحد الصالحين العظام-

  أما بعد فإني أوصيك بوصية اهللا التي حفظها سعادة لمن حفظها وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها،(( 

وإن تقوى اهللا شرطه الذي اشترط وحقه . رأس التقوى الصبر، وتحقيقها العمل، وكمالها الورع
 أن تجعل هللا وال تجعل لمن دونه، فإنما يطاع من دونه بطاعته، والوفاء بعهد اهللا. الذي افترض

  )).وإنما تقدم األمور وتأخر بطاعته 

 .هذا كالم جامع يؤصل حرص الصالحين على التقوى

 

 

 

 

 



   غرس اليقين في القلب بقيمة وقدر التقوى في الدين: اBولى الخطوة

يوما المخصصة لھذه الخطوة،  العشرينإقرأ ھذه اFيات الكريمة يوميا ولمدة 
. ، ومرة في المساء)بعد ص9ة الفجر(ويفضل مرتين في اليوم، مرة في أول الصباح 

  . كتفاء بمرة واحدةالحياتية I تسمح بذلك فيمكن اI لتزاماتكانشغاIتك وافإذا كانت 

  .ة وقرآءتھا من تلك ا�وراقمستقل اFيات الكريمة في أوراقوأنصح بطباعة كما 

 Iتغفلھا أبدا أ I يات في ھذه الخطوة، ھناك مھمة أخرىFضافة إلى قراءة ا
وبا
وھي التركيز جيدا على الص9ة والخشوع فيھا، مرن نفسك على أن تأتي بھا على 

  . أحسن وجه، وكما يرضي ربنا عزوجل

  .....وإليك اJيات

  .تقريبا ائقدق 10: الوقت المطلوب

  :قال � تعالى

 ﴾60﴿برِيَن َويـَْوَم اْلِقَياَمِة تـََرى الِذيَن َكَذبُوا َعَلى اللِه ُوُجوُهُهْم ُمْسَودٌة أَلَْيَس ِفي َجَهنَم َمثْـًوى لِْلُمَتكَ 
  .الزمر ﴾61﴿َويـَُنجي اللُه الِذيَن اتـَقْوا ِبَمَفازَِتِهْم َال َيَمسُهُم السوُء َوَال ُهْم َيْحَزنُوَن 

َيا َوَيْسَخُروَن ِمَن الِذيَن َآَمُنوا َوالِذيَن اتـَقْوا فـَْوقـَُهْم يـَْومَ زُ  نـْ ِذيَن َكَفُروا اْلَحَياُة الدَن لِلُه  ياْلِقَياَمِة َوالل
  .﴾ البقرة212يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب ﴿

َها ِمْن  َوَبشِر الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاتِ  َهاُر ُكلَما رُزُِقوا ِمنـْ َأن َلُهْم َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
َنا ِمْن قـَْبُل َوأُُتوا ِبِه ُمَتَشاِبًها َوَلُهْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهَرةٌ  َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  َثَمَرٍة ِرْزقًا قَاُلوا َهَذا الِذي رُزِقـْ

  التقوى= يمان والعمل الصالح اإل .﴾ البقرة25﴿



قـَيًما لِيـُْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن  ﴾1﴿اْلَحْمُد لِلِه الِذي أَنـَْزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُه ِعَوًجا 
 ﴾2﴿َماِكِثيَن ِفيِه أََبًدا  ﴾2﴿َلُدْنُه َويـَُبشَر اْلُمْؤِمِنيَن الِذيَن يـَْعَمُلوَن الصاِلَحاِت َأن َلُهْم َأْجًرا َحَسًنا 

 .الكهف

َخاِلِديَن ِفيَها َال  ﴾107﴿اْلِفْرَدْوِس نـُُزًال  ِإن الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجناتُ 
َها ِحَوًال  ُغوَن َعنـْ   .الكهف ﴾108﴿يـَبـْ

ٌر لِلِذيَن اتـَقْوا َأَفَال تـَْعِقُلوَن ﴿   .﴾ يوسف109َوَلَداُر اْآلَِخَرِة َخيـْ

  .﴾ النور52اْلَفاِئُزوَن ﴿َوَمْن ُيِطِع اللَه َوَرُسوَلُه َوَيْخَش اللَه َويـَتـْقِه فَُأولَِئَك ُهُم 

اُر اْآلَِخَرُة َنْجَعُلَها لِلِذيَن َال يُرِيُدوَن ُعُلوا ِفي اْألَْرِض َوَال َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة لِْلمُ  ِقيَن ﴿تِْلَك الد83ت ﴾
  .القصص

َواُب ﴿ ﴾ َجناِت َعْدٍن ُمَفتَحةً 49َهَذا ِذْكٌر َوِإن لِْلُمتِقيَن َلُحْسَن َمَآٍب ﴿ ﴾ ُمتِكِئيَن ِفيَها 50َلُهُم اْألَبـْ
﴾ َهَذا َما 52﴾ َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت الطْرِف أَتْـَراٌب ﴿51َيْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثيَرٍة َوَشَراٍب ﴿

  .﴾ ص54﴾ ِإن َهَذا َلِرْزقـَُنا َما لَُه ِمْن نـََفاٍد ﴿53ُتوَعُدوَن لِيَـْوِم اْلِحَساِب ﴿

﴾ َلُهْم َما َيَشاُءوَن ِعْنَد رَبِهْم َذِلَك َجَزاُء 33ي َجاَء بِالصْدِق َوَصدَق ِبِه ُأولَِئَك ُهُم اْلُمتـُقوَن ﴿َوالذِ 
ُهْم َأْسَوَأ الِذي َعِمُلوا َوَيْجزِيـَُهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن الِذي َكانُوا 34اْلُمْحِسِنيَن ﴿ ﴾ لُِيَكفَر اللُه َعنـْ

  .﴾ الزمر35َمُلوَن ﴿يـَعْ 

ُء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدو ِإال اْلُمتِقيَن ﴿ ُتْم 67اْألَِخال ﴾ يَا ِعَباِد َال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَـْوَم َوَال أَنـْ
ُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحبَـُروَن ﴾ اْدُخُلوا اْلَجنَة أَ 69﴾ الِذيَن َآَمُنوا ِبَآيَاتَِنا وََكانُوا ُمْسِلِميَن ﴿68َتْحَزنُوَن ﴿ نـْ

ُتْم 70﴿ ﴾ ُيطَاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اْألَنـُْفُس َوتـََلذ اْألَْعُيُن َوأَنـْ



ُتُموَها ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 71ِفيَها َخاِلُدوَن ﴿ ﴾ َلُكْم ِفيَها فَاِكَهٌة َكِثيَرٌة 72﴿ ﴾ َوتِْلَك اْلَجنُة الِتي ُأورِثـْ
َها تَْأُكُلوَن ﴿   .﴾ الزخرف73ِمنـْ

 َهاٌر ِمْن لََبٍن َلْم يـَتَـغَيـ َهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر َآِسٍن َوأَنـْ َهاٌر َمَثُل اْلَجنِة الِتي ُوِعَد اْلُمتـُقوَن ِفيَها أَنـْ ْر طَْعُمُه َوأَنـْ
ٍة لِلشارِبِ  ِهْم َكَمْن ِمْن َخْمٍر َلذَمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن رَبالث ى َوَلُهْم ِفيَها ِمْن ُكلَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصف يَن َوأَنـْ

  .﴾ محمد15ُهَو َخاِلٌد ِفي الناِر َوُسُقوا َماًء َحِميًما فـََقطَع َأْمَعاَءُهْم ﴿

ِبَما َآتَاُهْم رَبـُهْم َوَوقَاُهْم رَبـُهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم ﴾ فَاِكِهيَن 17ِإن اْلُمتِقيَن ِفي َجناٍت َونَِعيٍم ﴿
﴾ ُمتِكِئيَن َعَلى ُسُرٍر َمْصُفوَفٍة َوَزوْجَناُهْم ِبُحوٍر 19﴾ ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن ﴿18﴿

  .﴾ الطور20ِعيٍن ﴿

ْبَل َذِلَك ُمْحِسِنيَن 15﴿ِإن اْلُمتِقيَن ِفي َجناٍت َوُعُيوٍن  ﴾ َآِخِذيَن َما َآتَاُهْم رَبـُهْم ِإنـُهْم َكانُوا قـَ
﴾ َوِفي َأْمَواِلِهْم 18﴾ َوبِاْألَْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُروَن ﴿17﴾ َكانُوا قَِليًال ِمَن اللْيِل َما يـَْهَجُعوَن ﴿16﴿

  .﴾ الذاريات19َحق لِلساِئِل َواْلَمْحُروِم ﴿

 ِبَما تـَْعَمُلوَن أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس َما َقدَمْت ِلَغٍد َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه َخِبيرٌ يَا 
 َيْسَتِوي ﴾ َال 19﴾ َوَال َتُكونُوا َكالِذيَن َنُسوا اللَه فَأَْنَساُهْم أَنـُْفَسُهْم ُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن ﴿18﴿

  .﴾ الحشر20َأْصَحاُب الناِر َوَأْصَحاُب اْلَجنِة َأْصَحاُب اْلَجنِة ُهُم اْلَفاِئُزوَن ﴿

َنْجَعُل اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجرِِميَن ﴿34ِإن لِْلُمتِقيَن ِعْنَد رَبِهْم َجناِت النِعيِم ﴿   .﴾ القلم35﴾ َأفـَ

َيا َقِليلٌ  نـْ َقى َوَال ُتْظَلُموَن فَِتيًال ﴿ ُقْل َمَتاُع الدٌر ِلَمِن اتـ   .﴾ النساء77َواْآلَِخَرُة َخيـْ

  .﴾ الرحمن46َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِه َجنَتاِن ﴿

  .﴾ مريم63تِْلَك اْلَجنُة الِتي نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمْن َكاَن َتِقيا ﴿



﴾ 41﴾ فَِإن اْلَجنَة ِهَي اْلَمْأَوى ﴿40ى النـْفَس َعِن اْلَهَوى ﴿َوَأما َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِه َونـَهَ 
  .النازعات

ٌر لِلِذيَن يـَتـُقوَن َأَفَال تـَْعِقُلوَن ﴿ اُر اْآلَِخَرُة َخيـْ َلِعٌب َوَلْهٌو َولَلد َيا ِإال نـْ األنعام32َوَما اْلَحَياُة الد ﴾.  

 ِقيَن ﴿َوَسارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبْت لِْلُمتَماَواُت َواْألَْرُض ُأِعدٍة َعْرُضَها السآل 133ُكْم َوَجن ﴾
  .عمران

َها َوَلْوَال َأْن َيُكوَن الناُس أُمًة َواِحَدًة َلَجَعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر بِالرْحَمِن لِبـُُيوِتِهْم ُسُقًفا ِمْن َفضةٍ   َوَمَعارَِج َعَليـْ
َها يـَتِكُئوَن ﴿33َيْظَهُروَن ﴿ َوابًا َوُسُررًا َعَليـْ ﴾ َوزُْخُرفًا َوِإْن ُكل َذِلَك َلما َمَتاُع 34﴾ َولِبـُُيوتِِهْم أَبـْ

َيا َواْآلَِخَرُة ِعْنَد رَبَك لِْلُمتِقيَن ﴿ نـْ الزخرف35اْلَحَياِة الد ﴾.  

َرٍق 52ُيوٍن ﴿﴾ ِفي َجناٍت َوعُ 51ِإن اْلُمتِقيَن ِفي َمَقاٍم َأِميٍن ﴿ ﴾ يـَْلَبُسوَن ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَتبـْ
﴾ َال 55﴾ َيْدُعوَن ِفيَها ِبُكل فَاِكَهٍة َآِمِنيَن ﴿54﴾ َكَذِلَك َوَزوْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعيٍن ﴿53ُمتَـَقابِِليَن ﴿

﴾ َفْضًال ِمْن رَبَك َذِلَك ُهَو 56يِم ﴿َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإال اْلَمْوَتَة اْألُوَلى َوَوقَاُهْم َعَذاَب اْلَجحِ 
  .﴾ الدخان57اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ﴿

َر بَِعيٍد ﴿ َوُأْزِلَفِت اْلَجنُة لِْلُمتِقينَ  ﴾ َمْن َخِشَي 32﴾ َهَذا َما تُوَعُدوَن ِلُكل َأواٍب َحِفيٍظ ﴿31َغيـْ
﴾ َلُهْم َما 34﴾ اْدُخُلوَها ِبَسَالٍم َذِلَك يـَْوُم اْلُخُلوِد ﴿33الرْحَمَن بِاْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيٍب ﴿

َنا َمزِيٌد ﴿   .﴾ ق35َيَشاُءوَن ِفيَها َوَلَديـْ

  .نى قربتأزلفت بمع

َهاُر ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظلَها تِْلَك ُعْقبَ  ى الِذيَن اتـَقْوا َمَثُل اْلَجنِة الِتي ُوِعَد اْلُمتـُقوَن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
  .﴾ الرعد35َوُعْقَبى اْلَكاِفرِيَن الناُر ﴿



ٌر َأْم َجنُة اْلُخْلِد الِتي ُوعِ  ﴾ َلُهْم ِفيَها َما 15َد اْلُمتـُقوَن َكاَنْت َلُهْم َجَزاًء َوَمِصيًرا ﴿ُقْل َأَذِلَك َخيـْ
  .﴾ الفرقان16َيَشاُءوَن َخاِلِديَن َكاَن َعَلى رَبَك َوْعًدا َمْسُئوًال ﴿

َوابُـ  َها َوقَاَل َلُهْم َخَزنـَتـَُها َسَالٌم َوِسيَق الِذيَن اتـَقْوا رَبـُهْم ِإَلى اْلَجنِة زَُمًرا َحتى ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبـْ
َنا َوْعَدُه َوَأْورَثـََنا اْألَْرَض نـََتبَـوأُ 73َعَلْيُكْم ِطْبُتْم فَاْدُخُلوَها َخاِلِديَن ﴿ ﴾ َوقَاُلوا اْلَحْمُد لِلِه الِذي َصَدقـَ

  .﴾ الزمر74ِمَن اْلَجنِة َحْيُث َنَشاُء فَِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن ﴿

 اٍت َوُعُيوٍن ﴿ ِإنِقيَن ِفي َجنَونـََزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن 46﴾ اْدُخُلوَها ِبَسَالٍم َآِمِنيَن ﴿45اْلُمت ﴾
َها ِبُمْخَرِجيَن ﴿47ِغل ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِليَن ﴿ ﴾ 48﴾ َال َيَمسُهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم ِمنـْ

  .الحجر

 َيا َحَسَنٌة َوَلَداُر اْآلَ َوِقيَل لِل نـْ ِذيَن َأْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدًرا لِل ِخَرِة ِذيَن اتـَقْوا َماَذا أَنـَْزَل رَبُكْم قَاُلوا َخيـْ
ٌر َولَِنْعَم َداُر اْلُمتِقيَن ﴿ َهاُر َلُهْم ِفيهَ 30َخيـْ ا َما ﴾ َجناُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ

﴾ الِذيَن تـَتَـَوفاُهُم اْلَمَالِئَكُة طَيِبيَن يـَُقوُلوَن َسَالٌم َعَلْيُكُم 31َيَشاُءوَن َكَذِلَك َيْجِزي اللُه اْلُمتِقيَن ﴿
  .﴾ النحل32اْدُخُلوا اْلَجنَة ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن ﴿

  .﴾ مريم85ا ﴿يـَْوَم َنْحُشُر اْلُمتِقيَن ِإَلى الرْحَمِن َوْفدً 

  .﴾ القمر55﴾ ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر ﴿54ِإن اْلُمتِقيَن ِفي َجناٍت َونـََهٍر ﴿

﴾ ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا ِبَما ُكْنُتْم 42﴾ َوفـََواِكَه ِمما َيْشتَـُهوَن ﴿41ِإن اْلُمتِقيَن ِفي ِظَالٍل َوُعُيوٍن ﴿
  .﴾ المرسالت44﴾ ِإنا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن ﴿43﴿تـَْعَمُلوَن 

﴾ َال 34﴾ وََكْأًسا ِدَهاقًا ﴿33﴾ وََكَواِعَب أَتْـَرابًا ﴿32﴾ َحَداِئَق َوَأْعَنابًا ﴿31ِإن لِْلُمتِقيَن َمَفازًا ﴿
  .﴾ النبأ36َسابًا ﴿﴾ َجَزاًء ِمْن رَبَك َعطَاًء حِ 35َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َوَال ِكذابًا ﴿



َهاُر َوعْ  َد اللِه َال َلِكِن الِذيَن اتـَقْوا رَبـُهْم َلُهْم ُغَرٌف ِمْن فـَْوِقَها ُغَرٌف َمْبِنيٌة َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
.الزمر﴾ 20ُيْخِلُف اللُه اْلِميَعاَد ﴿  

َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نـُُزًال ِمْن ِعْنِد اللِه َوَما ِعْنَد َلِكِن الِذيَن اتـَقْوا رَبـُهْم َلُهْم َجناٌت تَ  ْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
َراِر ﴿ ٌر ِلْألَبـْ .﴾ آل عمران198اللِه َخيـْ  

﴾ َلُهُم 63يـَتـُقوَن ﴿﴾ الِذيَن َآَمُنوا وََكانُوا 62َأَال ِإن َأْولَِياَء اللِه َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزنُوَن ﴿
َيا َوِفي اْآلَِخَرِة َال تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت اللِه َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ﴿ نـْ 64اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الد ﴾

.يونس  

َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ُقْل َأُؤنـَبُئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن َذِلُكْم لِلِذيَن اتـَقْوا ِعْنَد رَبِهْم َجناٌت َتْجِري  ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
﴾ الِذيَن يـَُقوُلوَن رَبـَنا ِإنـَنا َآَمنا فَاْغِفْر لََنا 15َوَأْزَواٌج ُمَطهَرٌة َوِرْضَواٌن ِمَن اللِه َواللُه َبِصيٌر بِاْلِعَباِد ﴿

.﴾ آل عمران16ُذنُوبـََنا َوِقَنا َعَذاَب الناِر ﴿  

  

  

  

  

  

  

 

  



  إجتثاث شجرة المعاصي من جذورھا : خطوة الثانيةال

  ).كذلك في هذه الخطوة تابع التركيز على الصالة والخشوع فيها حتى درجة اإلتقان(

  قائمة األوامر والنواهي

ما هي األوامر التي أمر بها  :معرفة ما هي التقوىالتساؤل البديهي اآلخر الذي ينتج مباشرة عن 
  .ربنا عزوجل فأفعلها وألتزم بها، وما هي النواهي فال أفعلها وال أقربها بتاتا

  :قبل سرد األوامر والنواهي نبين أوال ما الذي تقوم به في هذه الخطوة من خطوات التقوى

ا وحدها وتترك يفضل طباعة قائمة األوامر وقائمة النواهي في أوراق مستقلة حتى تركز عليه-1
  .باقي الكتاب جانبا

قم بقراءة قائمة األوامر ثم قائمة النواهي بهدوء وتركيز وبدون تعجل وفي مكان هادئ ال -2
  .يقاطعك فيه أحد

، وأحمد اهللا على أن وفقك قم بشطبه من القائمةاألمر أو النهي الذي ليس عندك فيه مشكلة 
األمر الذي فيه إخالل أو حصل فيه إخالل في  .للقيام بهذا األمر وعافاك من هذه المعصية

الماضي، وكذلك النهي الذي ترتكبه حاليا أو ارتكبته في الماضي ولم تتب منه، سجله على ورقة 
  .جانبيه منفصلة

بعد اإلنتهاء أبعد قائمة األوامر والنواهي ضعها جانبا مع العودة إليها بعد أسبوع لقراءتها -3
  .ديدستجد جاوالنظر إن كان قد 



خذ اآلن الورقة الجانبية التي سجلت فيها المخالفات التي ترتكبها وواقع فيها حاليا أو - 4 
سغفر اهللا ارتكاب لنهي، تب منها واحدة تلو األخرى و اارتكبتها في الماضي من إخالل بأمر أو 

  .عزم في نفسك على عدم العودة إليها ثانيةاو 

يوميا وراقب نفسك جيدا إذا عدت ووقعت في واحدة خالل مدة أسبوع راجع الورقة الجانبية -5
  .منها تب فورا وأستغفر وأعزم عزما أكيدا أال تعود إليها مرة أخرى

رجع إلى قائمة األوامر وقائمة النواهي وقم بقراءتهما وانظر هل استجدت مخالفة، ابعد أسبوع -6
  .إذا استجدت مخالفة قم بإضافتها إلى الورقة الجانبية

  .لمدة أسبوع آخر 5و  4طوات كرر الخ-7

وهي المدة المخصصة لهذه ) أسابيع تقريبا 3(يوم  20استمر على نفس البرنامج لمدة -8
  .الخطوة

  ......واآلن مع قائمتي األوامر والنواهي

 قائمة األوامر

 1 الشهادتين 2 الصالة 3 الصوم

 4 الزكاة 5 الحج 6 بر الوالدين

بالغيباإليمان  9 الخشوع في الصالة  7 صلة األرحام 8 

حق الجارالقيام ب 11 الطهارة 12 ستر العورة  10 

 13 اإلحسان للزوجة واألوالد 14 حسن الخلق 15 لبس الحجاب للمرأة

 حب الخير للمسلمين
 حسن الظن باهللا 17 إكرام الضيف 18

16 

 19 األمر بالمعروف 20 النهي عن المنكر 21 الجهاد في سبيل اهللا



الجماعة في المسجدصالة   22 رحمة مخلوقات اهللا 23 تعظيم شعائر اهللا 24 

 ذكر اهللا
 دعاء اهللا  27

 صالة الجمعة 26
25 

 طاعة والة األمر 
 28 التواضع 29 أضحية العيد 30

 قراءة القرآن بالتدبر
حترامهااهللا و  تقدير 32 العفو والصفح عن الناس 33  

31 

 حفظ الفرج
 غض البصر 36

اللسانحفظ  35  
34 

 حفظ اليدين والرجلين 38 الرفق بالخلق ورحمتهم 39 اإلخالص هللا
37 

 40 التوكل على اهللا 41 التوبة 42 االستغفار

 43 الصالة على النبي 44 اإلصالح 45 لبس الجلباب للمرأة

 حفظ وتأدية األمانة
 46 الكالم الطيب 47 القول المعروف 48

برحمة اهللاالستبشار  51 القصد في المشي  
 49 الصدق  50

 52 الغض من الصوت 53 بذل النصيحة للمسلم 54 اإلعراض عن اللغو

 55 الوفاء بالوعد والعهد 56 الوفاء بالعقود 57 الفرح بنصر اهللا

 58 الفرح بانتصار المسلمين 59 المودة والرحمة لألزواج 60 إيفاء الكيل 

بالمعروفعشرة األزواج  63 التبين من نبأ الفاسق   
 61 القيام بالشهادة 62

 شكر النعم 65 إكرام اليتيم 66 تقديم أي خير تقدر عليه
64 

 هجر العصاة والفجار 69 التعاون على البر والتقوى
 هجر الكفار 68

67 

 70 اإلقراض قرضا حسنا 71 الوفاء بالنذر 72 القيام بالكفارات

القرضإنظار الناس في  74 الصبر 75 العدل مع كل أحد  
73 

 76 اإلحسان في كل شئ 77 أمر األهل بالصالة 78 التواصي بالحق

 79 التواصي بالصبر 80 التواصي بالرحمة 81 أكل الحالل

 82 الحب في اهللا 83 البغض في اهللا 84 الصدق مع اهللا

 مواالة المؤمنين 86 التناجي بالبر والتقوى 87 المشي على األرض هونا
85 

  



 والمحرمات والذنوب والمعاصي والكبائر قائمة النواهي

ومن أغلظ الحجب بين القلب  ،المعاصي تفتك بالقلب فتكا، وهي من أشد السموم على القلب
  .، وتبطئ سيرك على طريق المقربين وتعرقله وربما أدت إلى توقفك التاموبين محبة اهللا ومعرفته

:وإليك قائمة النواهي والمعاصي والمحرمات حتى تتجنبها  

 1 الشرك باهللا 2 السحر 3 القتل بغير حق

 4 الربا 5 أكل مال اليتيم 6 الفرار من الزحف

 7 قذف المحصنات 8 عقوق الوالدين 9 شهادة الزور

 10 الزنا 11 السرقة 12 الكذب

)الميسر( القمار  13 قطيعة األرحام 14 شرب الخمر 15 

ثيابإسبال ال 18 تصوير التماثيل  16 الرشوة 17 

 19 الغش 20 أكل الحرام 21 الرياء

حتكاراال 24 الغلول  22 االنتحار 23 

 25 التفلج 26 الوصل 27 الدياثة

 28 وطء الذكران 29 السحاق 30 وطء البهيمة

 31 ترك الصالة 32 ترك صيام رمضان 33 منع الزكاة

 34 ترك الحج مع االستطاعة 35  إنكار شيء من الدين 36 تحليل ما حرم اهللا

 37 تحريم ما أحل اهللا 38 الغيبة 39 البهتان

 40 النميمة 41 أكل الميتة 42 أكل لحم الخنزير

 43 شرب الدم 44 أكل كل طير أو حيوان محرم 45 أكل النجاسة والقذارة

 46 أكل المنخنقة وما في حكمها 47 الكالم الفاحش والبذئ 48 كشف العورة

الحرامأكل المال  50 النهب 51 االغتصاب  49 



 وأد البنات 54 التكبر
 52 إخالف الوعد 53

 55 الفخر 56 الغرور والعجب والخيالء 57 الفرح بالدنيا

الرجال بالنساءتشبه   
 58 استحالل المحرمات 59 البخل 60

 61 تشبه النساء بالرجال 62 الكفر 63 اإللحاد

 سؤال العراف أو الكاهن  65 النفاق 66 النظر المحرم
64 

  لمس األجنبية 69 تقبيل األجنبية
 67 أخذ أموال الناس بالباطل 68

 عدم الوفاء بالنذر
باألجنبيةالخلوة  72  

بال محرمالسفر باألجنبية  71  
70 

سافرة خروج المرأة  
 73 قتل األوالد مخافة الفقر 74 إيذاء المسلمين 75

 سوء الظن
 خضوع المرأة بالقول 78

 خروج المرأة متعطرة 77
76 

 سوء الخلق 81 القسوة والجفاء
 79 قول الكلمة من سخط اهللا 80

حتى الموتحبس الحيوان  84 الخيانة  82 الهدية من الوظيفة 83 

 85 الكذب على الرسول 86 تناول المخدرات 87 المتاجرة بالمخدرات

 88 ترويج المخدرات 89 التدخين 90 الفظاظة والغلظة

اللعنإكثار  الحجابترك  92 العضل 93   91 

 94 الحسد 95 الحقد 96 إفطار رمضان بال عذر

 97 التسمع على الناس ما يسرونه 98 غش الرعية 99 المن بالعطية

 100 السب والشتم 101 التكذيب بالقدر 102 ذو الوجهين

 103 التسمع لقوم له كارهون 104 الصخب في األسواق 105 سباب المسلم أو قتاله

 106 تصديق الكاهن والمنجم 107 الغدر 108 الكهانة والتكهن

واللطم وشق الجيبالنياحة   109 الطعن في األنساب 110 نشوز المرأة 111 

 112 العدوان 113 البغي 114 الظلم

بال علمالتكفير  117 وطء المرأة في دبرها على المسلمينبالسالح الخروج  116   115 

واللمز الهمز ومعاداتهمأذية أولياء اهللا  120   118 المحلل والمحلل له 119 



)الضرائب( المكوس  121 التجسس 122 اليمين الغموس 123 

حتيالالنصب واال  124 عدم التنزه من البول 125 المكر والخداع 126 

 127 السؤال بوجه اهللا غير الجنة 128 التشاحن في الدنيا 129 التكاثر

الحدودالشفاعة في  للزوجكفران المرأة  132   130 تعلم العلم الشرعي للدنيا 131 

حتيال على محارم اهللاال 134 هجر المسلم أخاه 135 الزواج فوق األربع  133 

 136 ظنك أنك تستطيع خداع اهللا 137 قولك للمنافق سيد 138 االعتداء في الطهور

سر أخيكإفشاء   139 الخروج عن جماعة المسلمين 140 إفشاء أسرار الجماع 141 

 142 اإلعانة على خصومة بغير حق 143 المغاالة في مهر النساء 144 عدم رد السالم

 145 إتيان الحائض في فرجها 146 الغلو في الدين 147 قطع الطريق

 148 اإلطالع على الناس بغير إذن 149 الشح 150 إتخاذ الطير لعب

والعبثقتل الطير للعب  152 اإلفساد في األرض 153 اإلعجاب بالرأي  151 

 154 التحديث بكل ما تسمع 155 الجلوس وسط المجلس 156 المرور بين يدي المصلي

ال تحب ألخيك ما تحبه لنفسكأ 158 إحتقار أخاك المسلم 159 التمثيل بالجثث  157 

 160 أن تحزن إلنتصار المسلمين 161 سب وشتم الرب  162 نبش القبور

على بيع أخيك  البيع األسرارإفشاء  165   163 المنفق سلعته بالحلف الكاذب 164 

 166 أن تحزن لحصول خير للمسلمين 167 المجاهرة بالمعصية 168 اإلصرار على المعصية

المحرم إعتقاد حل 171 تعيير أخيك المسلم على خطبة أخيك الخطبة 170   169 

 172 إضمار نية المعصية 173 الوشم 174 التنمص

الشعروصل  177 سوء المعاملة  175 الوشر 176 

 178 التمثيل باألرواح 179 لعن وسب الوالدين 180 الذبح لغير اهللا

 181 بغض العلماء والصالحين 182 تغيير حدود األرض 183  القبور مساجد اتخاذ

 184 وسم الحيوان في وجهه 185 صنع الخمر وبيعها 186 قطع شجرة السدر

)النشوز(عدم طاعة الزوج  الزوج عنالتمنع  189   187 زائرات القبور الجازعات 188 



كارهونلقوم  إمامة الصالة  191 التهاون في الصالة 192 عبد الدينار والدرهم  190 

 193 التفريق بين األحبة 194 وقف التلبية في الحج 195 تضليل الغريب أو التائه

األعمى عن الطريقتضليل  197 اإلنتساب إلى غير األب 198 الوالء لحاكم غير ولي نعمتك  196 

 199 شهر السالح في وجه أخيك 200 التهاون بالطالق 201 سب الرسول أو أحد أهل بيته

 202 التعدي على الغير بالضرب 203 سب الصحابة 204 من ضر أو مكر بمؤمن

 205 التفريق بين المسلمين في النسب 206 عدم نصرة المظلوم 207 التغوط في الطريق

كتاب اهللالتطاول على    208 المرأة الساخط عليها زوجها 209 إشعال الفتن 210 

 211 التواضع عند غني لماله 212 التجبر على العباد 213 تكليف الحيوان ما ال يطيق

 214 التشدق بالخطب  215 التحية بالتالعن 216 من كان يومه شر من أمسه

 217 الظهار 218 النجش 219 اللعب بالنردشير

 220 الخصاء للرجال 221  الشبع في المجاعة 222 القزع

الخ...الجمع بين المرأة وبنتها 224 تولي غير مواليك 225 دعاء غير اهللا  223 

 226 سؤال الساحر أن يسحر لك 227 الحلف بغير اهللا 228 االستعانة بغير اهللا

ستعاذة بغير اهللاال 231 النذر لغير اهللا ستغاثة بغير اهللاال 230   229 

 232 من أغفر مسلما في ذمته 233 اتخاذ القرآن تجارة 234 التبرج المحرم

أكثر من حب اهللا حب الدنيا  235 تحكيم غير شرع اهللا 236 السجود أو الركوع لغير اهللا 237 

 238 مواالة أعداء اهللا 239 إدعاء علم الغيب 240 تصديق من يدعي علم الغيب

إلضحاك الناسالكذب  243 الكذب في الحلم  241 اإللحاد في أسماء اهللا 242 

)الشحاتة(التسول  245 اإلسراف والتبذير 246 الترف  244 

 247 البطر واألشر 248 األمن من مكر اهللا 249 المسلسالت واألفالم المحرمة

 250 البدعة السيئة في الدين 251 الجبن 252 الخلوة المحرمة

ث في المدينة حدثااحدإ  253 قذف المؤمنين 254 الفتوى بغير علم 255 

 256 التحايل على األحكام الشرعية 257 الطمع والجشع 258 اإلعانة علم ظلم أخيك



 259 أن تؤوي محدثا 260 الشره والنهم 261 الحرص

والميثاق نقض العهد 264 السخرية بالناس وإحتقارهم  262 طول األمل والغفلة 263 

القرآنهجر  267 اليانصيب  265 السخرية بالدين أو شئ منه 266 

 268 المراهنة 269 التألي على اهللا 270 التعدي في الدعاء

الشيب بالسواد تغيير محرم بالسفر المرأة لوحدها  272 التأمين المحرم 273   271 

 274 إدخال الحزن على الناس 275 قولك مطرنا بنوء كذا 276 التبتل

الشرب في الذهب والفضةو األكل  278 الغدر باألمير 279 التنابز باأللقاب  277 

 280 لبس الذهب والحرير للرجال 281 أكل لحم الحمر األهلية 282 أكل ما ذبح لغير اهللا

موال إلتالفهااألستدانة ا  283 أكل كل ذي ناب ومخلب 284 تضييع من تعول 285 

لوزن والكيلاتطفيف  السدادستدانة بنية عدم اال 287 منع الماعون 288   286 

متاع مع عدم ردهالستعارة ا 290 تحديد النسل 291 أن تقول ما ال تفعل  289 

 292 القول على اهللا بغير علم 293  عدم توقير اهللا 294 اإللحاد في الحرم

 295 عدم تعظيم شعائر اهللا 296 عدم توقير الرسول 297 عدم توقير القرآن والسنة

العلماءعدم توقير  )التباهي( المباهاة 300   298 عدم توقير الصالحين 299 

 301  الوقيعة في العلماء 302 أبق العبد 303 الكذب على اهللا ورسوله

 304 سب األنصار 305 التطير 306 الدعوة إلى ضاللة أو بدعة

 307 اتخاذ ما فيه روح غرضا 308 اليأس من رحمة اهللا 309 الجدال والمراء 

نعمة اهللا وجحودهاكفر   310 خصي العبد أو جدعه 311 تعذيب العبد 312 

 313 كفران نعمة المحسن 314 منع فضل الماء 315 التجسس على المسلمين

ةالقواد عذر بالترك صالة الجمعة  317 القاضي السوء 318   316 

 319  )الدعارة(البغاء  320 سب الدهر 321 مبايعة اإلمام للدنيا

 322 كتم العلم 323 البناء فوق الحاجة 324 طلب الشهرة

 325 طلب الوالية واإلمارة 326 الفرح تيها 327 سوء الظن باهللا



لفساد في األرضإرادة ا 330 العداوة والبغضاء في األرض إرادة العلو 329   328 

الزوجةظلم   331 مودة أعداء اهللا 332 قسوة القلب 333 

 334 المصافحة المحرمة 335 الخصومة 336 الرضا بالمعصية

لسانه مخافةمن يهابه الناس  338 الكذب مازحا 339 مدح اإلنسان بما ليس فيه  337 

رتياب في الديناال 342 التسخط من أقدار اهللا  340 تمني المعصية والحرص عليها 341 

 343 عدم الحياء 344 الهلع والجزع 345 الحرص على المال والشرف

اهللاالستخفاف بحرمات   346 إزدراء النعمة 347 المتشبع بما لم يعط 348 

سنةالو تكذيب القرآن  "هلك الناس" كقول 351   349  إهانة المصحف 350 

 352 من أدعى نسبا ليس له 353 من تبرأ من نسبه 354 التسمية بملك الملوك

 355 الفجور في الخصومة 356 من أدعى ما ليس له 357 الدعوى في العلم افتخارا

الفاحشة في المؤمنين شيوعمحبة  359 االستهزاء 360 ترويع المسلم  358 

 361 إغضاب الزوج 362 الهدية على الشفاعة 363 التحدث بالمعصية والتفاخر بها

 364 الجور في الحكم 365 إيذاء الجار 366 االستخفاف بأهل الفضل

البيع والشراءعدم األمانة في  368 عدم الرفق بالمملوك 369 المحاباة  367 

 370 خذالن المسلم المظلوم 371 ظلم األجير 372 عدم الرفق بالبهائم

 373 التفقه لغير الدين 374 غصب األرض 375 سؤال المرأة الطالق من غير بأس

 376 إلتماس الدنيا بالدين 377 قتل المعاهد 378 اإلشارة بالسالح على وجه اللعب

 379 استحالل محارم اهللا بأدنى الحيل 380 الفسوق 381 العصبية والتعصب لشيء ما

 382 الكذب على األطفال والبهائم 383 ترك األمر بالمعروف 384 عدم الخشوع في الصالة

ختالط المحرماال 387 ترك النهي عن المنكر عتراض على أحكام اهللاال 386   385 

 388 ضرب وتعذيب الناس 389 الرجل الذي يكرم مخافة شره 390 الوصال في الصوم

 391 الجعظري 392 الجواظ 393 األلد الخصم

المساجد إيذاء  394 رفع األصوات في المساجد 395 الخصومة في المساجد 396 



في المسجد الضالةنشد  398 بيع السلعة في المسجد 399 الميل مع الهوى  397 

األموالمدح الناس نفاقا بغية أخذ  402 ترك التكسب والعيش عالة  400 الحديث في المساجد عن الدنيا 401 

ال يكون الرسول أحب إليك أ 405 اإلختالس
 من كل أحد

ال يكون هواك تبعا لما جاء به أ 404
 الرسول

403 

إذا أشكل عليك معنى واحدة من النواهي المذكورة في القائمة أعاله، فأنصح بأن تسأل عنها * 
لديك إن كنت ممن يقتنون  المتخصصةبحث عنها في الكتب قم بالمن تثق في علمه، أو 

 ال حيث ،معناها على الفورنترنت سيأتيك بكتب، أو بحث بسيط في محرك بحث شبكة االال
  .تفاصيلهاسرد و  معانيها لشرح هنا المقام يتسع

  :سأوضح هنا بعضها والتي يمكن أن تشكل على القارئ الغير مطلع

  .ولو لم تفعلها :إضمار نية المعصية -172

قال العلماء المقصود سدر الحرم، وهناك قول آخر أن المقصود بها : قطع شجرة السدر -186
  .هو قطع السدر في الفالة التي يستظل تحتها الناس

  .وأنت قادر على نصرته: عدم نصرة المظلوم -206

  .في األمور التي ال يقدر عليها إال اهللا: االستعانة بغير اهللا -228

  ......تنبيهات

نماذج، فقد أكون أغفلت نواهي أخرى ولم أذكرها،  هيما ذكر أعاله من نواهي ومحرمات -1
فإذا كنت تعلم نواهي ومحرمات لم . وقد تكون سقطت سهوا، وقد تكون مما غاب عن علمي

  .تذكر في القائمة قم بإضافتها إليها إن أردت ذلك طبعا



دا على عكس قائمة األوامر، لذلك أنصح في كل جلسة قائمة النواهي والمحرمات طويلة ج-2
على حسب طاقتك ووسعك والوقت المتاح ( 100أو  50بأن تأخذ مجموعة منها، فلنقل 

  .حتى تنتهي منها جميعا) لديك

ستالحظ أن بعض النواهي تكررت بألفاظ مختلفة، ال مشكلة، فقط افهم المعنى واكتبها في -3
  .تناسبك وترتاح لهاورقة جانبية بالطريقة التي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المرحلة إكمال ع3مات

  المرحلة بنجاح؟ كملتكيف تعرف أنك أصبحت من المتقين وأنك أ

عندما تقترب معاصيك من الصفر أو تصبح تعد على أصابع اليد، ربما معصية  -1
  .أو معصيتين بالكثير

وا�ھم من ذلك تصل إلى مرحلة تصبح فيھا I تتعمد المعاصي وإذا وقعت في  -2
  .   أحدھا تتوب فورا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  أثمن جوھرة في العالم

  ھذه ھي التقوى 

  أثمن جوھرة في العالم

  احفظ وصايا � 

  ربك الذي يريد لك الخير والسعادة في الدنيا واJخرة

  إلھنا المحب

  احفظ وصايا �

  اجعلھا نصب عينيك

  احفظھا في سويداء قلبك

  قيد بھا يديك ورجليك وسائر جوارحك

  زين بھا دنياك

  8 تشرك

  8 تسحر

  8 تقتل نفسا بغير حق

  8 تأكل ربا

  8 تأكل مال يتيم

  8 تتولى يوم زحف

  8 تقذف محصنات

  8 تعق والدين

  8 تقطع رحما



  8 تشھد زورا

  8 تزني

  8 تأتي عمل قوم لوط

  تأتي إمرأة في دبرھا8 

  8 تأتي حائضا في فرجھا

  8 تكذب

  8 تأكل ما8 حراما

  8 تسرق

  الخ............................

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  الثانيةالمرحلة 

  الزھد
  )طرد الدنيا من القلب(

  
 



Mفرحة القلب با  

  الدنيا تتساقط من قلبي

  كما تتساقط أوراق الشجر في الخريف

  بس3م قلبيالدنيا أخرجي من وداعا أيتھا 

  مھيأ لتغمره محبة � قلبيليصبح 

  يتراقص فرحا  قلبي

  باM القلبإنھا فرحة 

  إلى وطنه الحقيقي قلبياJن عاد 

  أ8 وھو جنة محبة �

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  



  ملخص مرحلة الزھد

  :يوم، وھي كالتالي 20يوم مقسمة على خطوتين كل خطوة  40: المدة -1

، عن طريق قرآءة اFيات القرآنية بحقيقة الدنيا في القلب غرس اليقين: الخطوة ا�ولى
  .بيان حقيقة الدنيا والزھد فيھاورد فيھا  التيوا�حاديث النبوية 

، عن طريق قرآءة اFيات القرآنية بحقائق اFخرة في القلب غرس اليقين: الخطوة الثانية
  .التي ورد فيھا ذكر اFخرة وأحوالھا وا�حاديث

   )).8 عيش إ8 عيش اJخرة اللھم(( الحديث الشريف: شعار المرحلة -2

بينك وبين نفسك كلما  ائما كلما دخلت ذلك المكان، رددهد ألصقه في مكان بحيث تراه
عندما تستيقظ من النوم، وآخر ما تنطق  اجعله أول ما يتلفظ به لسانك .سنحت لك فرصة

معا، قله بصدق ومن أعماق قلبك، قله بإحساس به قبل أن تنام، قله بلسانك وقلبك 
  .وحضور قلب

 :إذا وقعت عينك على شيء من زھرة الدنيا -3

إذا وقعت عينك على شيء من زھرة الدنيا وخفت على قلبك أن يتعلق به فأشح بوجھك 
، قل لذلك ))إن العيش عيش اJخرة لبيك((: عنه وقل كما كان يقول نبيك إذا أعجبه شيء

  .))نلتقي في الجنة إن شاء �(( الشيء أيضا

، ليل نھار وفي كل وقت، وعلى أي حال الص3ة على النبي محمد: ذكر المرحلة -4

  .أبدا الص9ة على نبيككنت، جالسا، واقفا، مستلقيا، I تفتر عن 

  . ا محمدناللھم صل وسلم وبارك على نبي: صيغتھا الكاملة

  .الصلواتأقل من مئة ص9ة في اليوم الواحد، وطموحنا آIف بوI يقبل 

  

  

  



  : دعاء المرحلة -5

  )).اJخرةھمي اللھم إجعل ((

وتحرى . المخصصة لھذا المرحلة ايوم ا�ربعينالدعاء طيلة ھذا I تتوقف أبدا عن 
ا�وقات والمواضع التي فيھا مظنة استجابة الدعاء كالسجود، وبين ا�ذان وا
قامة، ويوم 

الجمعة، والثلث ا�خير من الليل، ويوم عرفة، ووقت الفطور في رمضان، وليلة القدر، 
  .  الخ من ا�وقات الفاضلة....ووقت سقوط المطر

  .يوميا نصف جزء: حلةالورد القرآني للمر -6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الص3ة على النبي محمد: ذكر المرحلة

المخصصة لھذا  ايوم ا�ربعينوعلى مدى  محمد مفتاح كل خير، نبيناالص9ة على 

وI . افي كل وقت، I يفتر لسانك عنھ الص9ة على النبيستظل تمارس  المرحلة
  .المراتوطموحنا آIف ، ن مئة مرة في اليومميقبل بأقل 

الص9ة على النبي كثيرة نذكر أھما وما نحتاجه حاجة ماسة في ھذا ثمرات 
  :البرنامج

  .أن يذكر اسمك عند رسول � وكفى بذلك شرفا -1

  .أنھا سبب لمحبة الرسول للمصلي -2

  .أنھا سبب وباب لمحبة المصلي للرسول -3

  .وممھدة لھاأنھا باب موصل لمحبة �، فھي مدخل لمحبة �  -4

وھذا مھم حتى يتفرغ (أن تكفى ھمك إذا جعلت كل ذكرك الص9ة على النبي  -5
  ).القلب للذكر وطاعة � ومحبته

  :ھي صيغة الص9ة على النبي محمد الكاملة

  .ا محمدناللھم صل وسلم وبارك على نبي

  

  

  

  

  

  



  أھمية وقدر الزھد

دنيا فلم نجد شيئا أبلغ في عمل اآلخرة من الزهد تابعنا األعمال في ال: عن أبي واقد الليثي قال-
  .حسن. في الدنيا

  .إنك لن تنال عمل اآلخرة بشئ أفضل من الزهد في الدنيا: كتب عمر إلى أبي موسى-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  لكن ما ھو الزھد؟

  ماذا نقصد بالزھد وما ھو الزھد الصحيح؟

تختلط علينا المفاھيم وتضل بنا 8بد من ا5جابة على ھذا السؤال بشكل دقيق حتى 8 
السبل، ونفسد من حيث نريد ا5ص3ح، ونتسبب في ضياع أنفسنا من حيث نريد لھا 

  .النجاة والفوز والف3ح

من دون الخوض في التعريفات الكثيرة التي ساقھا العلماء للزھد، نختصر تعريف الزھد 
  :في تعريف واحد جامع مانع، أ8 وھو

  .من القلب إخراج الدنيا :الزھد

  .بحيث تكون في يدك وليس في قلبك

  .إذن من ينطبق عليه وصف الزھد ھو الذي تكون الدنيا في يده وليست في قلبه

فالزھد ليس معناه ترك الدنيا بالكلية، ولكن تطلب اJخرة من دون أن تنسى نصيبك من 
  .معلق باJخرة فتعمل فيھا، وتتزوج، وتنجب اBو8د، وتأكل من الطيبات، وقلبك. الدنيا

وإخراج الدنيا من القلب يكون بغرس اليقين في القلب بحقيقة ھذه الدنيا، وغرس 
بإذن ) مرحلة الزھد(اليقين بحقائق اJخرة، وھذا بالضبط ما سنفعله في ھذه المرحلة 

  .� تعالى

  

  

  

  

  

  

  



  التخلية قبل التحلية

في القلب وملؤه بحقيقة  قبل البدء بمرحلة الزھد والتي ھي عبارة عن غرس اليقين
الدنيا وحقائق اJخرة 8بد من إفراغ القلب من الرغبات الدنيوية التي تملؤه، وذلك عن 

وأنبه ھنا أن المقصود ھو الرغبات التي 8 تنتھي أبدا  .طريق تحويلھا إلى اJخرة
وليس لھا حد والتي تتعدى حاجات ا5نسان الضرورية واBساسية، والنابعة من طمع 

أما أن ترغب مث3 بأن يكون لك بيت يؤويك في  .نفس وطموحھا الذي ليس له نھايةال
  .حدود الحاجة أو زوجة تعف بھا نفسك فھذا مطلب مشروع وھو حق من حقوقك

  .خذ ورقة وقلم، وأجلس في مكان ھادئ 8 يقاطعك فيه أحد -1

سجل كل الرغبات التي في نفسك، و8 تكن محدود، دع الخيال يأخذك كل مأخذ،  -2
 .أي في الجنة ))لھم ما يشاؤون فيھا ((فكرم � ليس له حدود، و� قال في قرآنه 

  :وھذه نماذج للرغبات التي يمكن أن تسجلھا في الورقة

ى نھاية الدنيا، ھذه كل السيارات التي تم صنعھا منذ بداية صناعة السيارات وإل-
  .للمولعين بالسيارات وإقتناءھا

  .أرض كأرضنا التي نعيش عليھا بكل دولھا وقاراتھا ومحيطاتھا، لمحبي العقارات-

  .كل العطور التي تم صنعھا من البداية إلى النھاية، لمحبي العطور-

  .كل أشكال الم3بس وموضاتھا من بداية الدنيا إلى نھايتھا، لمحبي الم3بس-

كل اBطعمة واBشربة والوصفات التي تم عملھا من بداية الدنيا إلى نھايتھا، لمحبي -  
  .الطعام والشراب

  .كل اBجھزة ا5لكترونية التي تم صنعھا من البداية إلى النھاية، لمحبي ا5لكترونيات-

  .كل منظر جميل وقعت عيني عليه في الدنيا-

  .كل الجواھر التي وجدت في الدنيا-

سبق كان نماذج وأمثلة لتقريب المعنى فقط، وكل واحد يعمل لنفسه القائمة التي ما 
  .تناسبه وتتوافق مع رغباته وطموحاته



  :بعد ا5نتھاء من كتابة القائمة، توجه بقلبك إلى � بالدعاء التالي -3

  .اللھم إني أستودعك ھذه الورقة فردھا علي يوم القيامة، وحقق لي كل ما فيھا

 5فظ بالورقة في مكان مناسب بحيث 8 تضيع، وذلك للسبب المذكور في رقم احت -4
  .أسفله، B 8ن الرغبات ستضيع، فأنت استودعتھا من 8 يضيع عنده شيء

إذا استجدت لك رغبة في المستقبل قم بإضافتھا إلى الورقة وكرر الدعاء المذكور  -5
موت أو تنقطع بك اBماني في اBعلى ثم أعد الورقة إلى مكانھا، وھكذا حتى ت

  .والرغبات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بحقيقة الدنيا في القلب غرس اليقين: الخطوة اBولى

يوميا ولمدة العشرين  الزھد وحقيقة الدنياإقرأ ھذه اFيات الكريمة وا�حاديث في 
بعد (يوما المخصصة لھذه الخطوة، ويفضل مرتين في اليوم، مرة في أول الصباح 

لتزاماتك الحياتية I تسمح انشغاIتك وافإذا كانت . ، ومرة في المساء)ص9ة الفجر
تقرأ يوم اFيات الكريمات واليوم الذي بعده تقرأ  ،بذلك يكتفى بمرة واحدة كل يوم

  .ھكذا حتى تنتھي المدة المخصصة لھذه الخطوةا�حاديث و

ة وقرآءتھا من تلك مستقل اFيات الكريمة وا�حاديث في أوراقطباعة ويفضل 
  .ا�وراق

مكانك أن تفرغ نفسك اإذا تعذرت عليك القرآءة أو كنت ممن I يحبون القرآءة فب
ساعة من زمان وتقوم بتسجيل ھذه اFيات وا�حاديث في ملف صوتي ثم تستمع 

  .    ھاتفك المحمول أو في السيارة بنفس الجدول وا
رشادات المذكورة أع9ه منإليھا 

  :وإليك اJيات واBحاديث في الزھد وحقيقة الدنيا

  

  اJيات الكريمة: أو8

  .ئقدقا 7: الوقت المطلوب

  :قال اهللا تعالى

ُلَوُهْم أَيـُهْم َأْحَسُن َعَمًال ﴿ َها َصِعيًدا 7ِإنا َجَعْلَنا َما َعَلى اْألَْرِض زِيَنًة َلَها لَِنبـْ ﴾ َوِإنا َلَجاِعُلوَن َما َعَليـْ
  .الكهف ﴾8ُجُرزًا ﴿

َيا ﴿ نـْ ٌر َوأَبـَْقى 16َبْل تـُْؤِثُروَن اْلَحَياَة الد   .﴾ األعلى17﴿﴾ َواْآلَِخَرُة َخيـْ



﴾ َنْحُن َخَلْقَناُهْم َوَشَدْدنَا َأْسَرُهْم َوِإَذا 27ِإن َهُؤَالِء ُيِحبوَن اْلَعاِجَلَة َوَيَذُروَن َورَاَءُهْم يـَْوًما ثَِقيًال ﴿
ْلَنا َأْمثَاَلُهْم تـَْبِديًال ﴿ َنا َبد   .﴾ اإلنسان28ِشئـْ

 الدنيا: العاجلة

  .﴾ النازعات21﴾ َوَتَذُروَن اْآلَِخَرَة ﴿20اْلَعاِجَلَة ﴿َكال َبْل ُتِحبوَن 

َنُكْم َوَتَكاثـٌُر ِفي اْألَْمَواِل َواْألَ  َيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ نـْ َما اْلَحَياُة الدْوَالِد َكَمَثِل َغْيٍث اْعَلُموا أَن
تَـ  َراُه ُمْصَفرا ثُم َيُكوُن ُحطَاًما َوِفي اْآلَِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن َأْعَجَب اْلُكفاَر نـََباتُُه ثُم يَِهيُج فـَ

َيا ِإال َمَتاُع اْلُغُروِر ﴿ نـْ ِه َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحَياُة الدالحديد20الل ﴾. 

َياَوَلْم يُِرْد ِإال اْلَحَياَة فََأْعِرْض َعْن َمْن تـََولى َعْن ِذْكرِنَا  نـْ َلُغُهْم ِمَن اْلِعْلمِ ﴾ 29﴿ الد ِإن رَبَك  َذِلَك َمبـْ
 .﴾ النجم30ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضل َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِبَمِن اْهَتَدى ﴿

َيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِإْن تـُْؤِمُنوا َوتـَتـُقوا يـُْؤِتُكْم ُأُجورَُكْم َوَال  نـْ َما اْلَحَياُة الد36َيْسأَْلُكْم َأْمَواَلُكْم ﴿ ِإن ﴾
 .محمد

َيا َمَتاٌع َوِإن اْآلَِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَراِر ﴿ نـْ َما َهِذِه اْلَحَياُة الدغافر39يَا قـَْوِم ِإن ﴾.  

َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيًئا يَا أَيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكْم َواْخَشْوا يـَْوًما َال َيْجِزي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َوَال 
َيا َوَال يـَُغرنُكْم بِاللِه اْلَغُروُر ﴿ نـْ ُكُم اْلَحَياُة الدنَفَال تـَُغر ِه َحقَوْعَد الل لقمان  ﴾33ِإن.  

َيا َوُهْم َعِن اْآلَِخَرِة ُهْم َغاِفُلونَ  نـْ الروم7﴿ يـَْعَلُموَن ظَاِهًرا ِمَن اْلَحَياِة الد ﴾.  

اَر اْآلَِخَرَة َلِهَي اْلَحيَـَواُن َلْو َكانُوا يـَْعلَ  الد َلْهٌو َوَلِعٌب َوِإن َيا ِإال نـْ 64ُموَن ﴿َوَما َهِذِه اْلَحَياُة الد ﴾
  .العنكبوت



َيا َوزِيَنتـَُها َوَما ِعْنَد اللِه خَ  نـْ ٌر َوأَبـَْقى َأَفَال تـَْعِقُلوَن ﴿َوَما ُأوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْلَحَياِة الد ﴾ 60يـْ
  .القصص

ُهْم  نَـْيَك ِإَلى َما َمتـْعَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمنـْ َيا لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيهِ َوَال َتُمدن َعيـْ نـْ ٌر  زَْهَرَة اْلَحَياِة الد َوِرْزُق رَبَك َخيـْ
  .طه﴾ 131َوأَبـَْقى ﴿

َزْلَناُه ِمَن السَماِء فَاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اْألَْرِض فََأْصَبَح َهِشيًما َواْضِرْب َلُهْم َمَثَل اْلَحَياِة  َيا َكَماٍء أَنـْ نـْ الد
َيا َواْلَباِقَياُت 45َتْذُروُه الريَاُح وََكاَن اللُه َعَلى ُكل َشْيٍء ُمْقَتِدرًا ﴿ نـْ اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْلَحَياِة الد ﴾

ٌر َأَمًال ﴿الصاِلَحا ٌر ِعْنَد رَبَك ثـََوابًا َوَخيـْ   .الكهف ﴾46ُت َخيـْ

َيا ِفي اْآلَ  نـْ َيا َوَما اْلَحَياُة الد نـْ ْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر َوَفرُِحوا بِاْلَحَياِة الدُه يـَْبُسُط الرَمَتاٌع الل ِخَرِة ِإال
  .﴾ الرعد26﴿

 ِإلَْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها َال يـُْبَخُسوَن ﴿َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَحَياَة الد َيا َوزِيَنتَـَها نـَُوف ﴾ ُأولَِئَك 15نـْ
  .﴾ هود16الِذيَن لَْيَس َلُهْم ِفي اْآلَِخَرِة ِإال الناُر َوَحِبَط َما َصنَـُعوا ِفيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن ﴿

َعاِإنَما َمَثُل اْلَحيَ  َزْلَناُه ِمَن السَماِء فَاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اْألَْرِض ِمما يَْأُكُل الناُس َواْألَنـْ َيا َكَماٍء أَنـْ نـْ ُم اِة الد
َها أَتَاَها َأْمُرنَا ْيًال َأْو نـََهارًا لَ  َحتى ِإَذا َأَخَذِت اْألَْرُض زُْخُرفـََها َوازيـَنْت َوَظن َأْهُلَها أَنـُهْم قَاِدُروَن َعَليـْ

  .﴾ يونس24َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا َكَأْن َلْم تـَْغَن بِاْألَْمِس َكَذِلَك نـَُفصُل اْآلَيَاِت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكُروَن ﴿

ْلُتْم ِإَلى اْألَ  ْرِض َأَرِضيُتْم بِاْلَحَياِة يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبيِل اللِه اثاقـَ
َيا ِفي اْآلَِخَرِة ِإال قَِليٌل ﴿ نـْ َيا ِمَن اْآلَِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الد نـْ التوبة38الد ﴾.  

ٌر ِلَمِن اتـَقى َوَال ُتْظَلُموَن فَِتيًال ﴿ َيا َقِليٌل َواْآلَِخَرُة َخيـْ نـْ النساء ﴾77ُقْل َمَتاُع الد.  



نَة فـََقْد ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َوِإنَما تـَُوفـْوَن ُأُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن زُْحِزَح َعِن الناِر َوُأْدِخَل اْلجَ ُكل نَـ 
َيا ِإال َمَتاُع اْلُغُروِر ﴿ نـْ آل عمران ﴾185فَاَز َوَما اْلَحَياُة الد.  

﴾ َمَتاٌع َقِليٌل ثُم َمْأَواُهْم َجَهنُم َوبِْئَس اْلِمَهاُد 196ُروا ِفي اْلِبَالِد ﴿َال يـَُغرنَك تـََقلُب الِذيَن َكفَ 
  .﴾ آل عمران197﴿

ٌر لِلِذيَن اتـَقْوا َأَفَال تـَْعِقُلوَن ﴿   .يوسف ﴾109َوَلَداُر اْآلَِخَرِة َخيـْ

اُر اْآلَ  َلِعٌب َوَلْهٌو َولَلد َيا ِإال نـْ ُقوَن َأَفَال تـَْعِقُلوَن ﴿َوَما اْلَحَياُة الدِذيَن يـَتـٌر لِل   .األنعام ﴾32ِخَرُة َخيـْ

َها َوَلْوَال َأْن َيُكوَن الناُس أُمًة َواِحَدًة َلَجَعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر بِالرْحَمِن لِبـُُيوِتِهْم ُسُقًفا ِمْن َفضةٍ   َوَمَعارَِج َعَليـْ
َها يـَتِكُئوَن ﴿﴾ َولِبـُُيوتِِهْم أَبْـ 33َيْظَهُروَن ﴿ ﴾ َوزُْخُرفًا َوِإْن ُكل َذِلَك َلما َمَتاُع 34َوابًا َوُسُررًا َعَليـْ

َيا َواْآلَِخَرُة ِعْنَد رَبَك لِْلُمتِقيَن ﴿ نـْ الزخرف ﴾35اْلَحَياِة الد.  

ُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَهِب َواْلِفضِة َواْلَخْيِل زُيَن لِلناِس ُحب الشَهَواِت ِمَن النَساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر الْ 
َيا َواللُه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمَآِب ﴿ نـْ َعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الد   .آل عمران ﴾14اْلُمَسوَمِة َواْألَنـْ

  .الحجر ﴾3﴿ ُمونَ َذْرُهْم يَْأُكُلوا َويـََتَمتـُعوا َويـُْلِهِهُم اْألََمُل َفَسْوَف يـَْعلَ 

َيا َوَال يـَُغرنُكْم بِاللِه الْ  نـْ ُكُم اْلَحَياُة الدنَفَال تـَُغر ِه َحقَوْعَد الل اُس ِإنَها النفاطر ﴾5﴿ َغُرورُ يَا أَيـ.  

  .الزخرف ﴾83﴿ َفَذْرُهْم َيُخوُضوا َويـَْلَعُبوا َحتى ُيَالُقوا يـَْوَمُهُم الِذي يُوَعُدونَ 

َنٌة َوَأن اللَه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم ﴿   .األنفال ﴾28َواْعَلُموا أَنَما َأْمَواُلُكْم َوَأْوَالدُُكْم ِفتـْ

  .التكاثر ﴾2﴿ َحتى زُْرُتُم اْلَمَقاِبرَ  ﴾1﴿ أَْلَهاُكُم التَكاثـُرُ 



َيا يَا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما ُأوِتَي قَ  نـْ ِذيَن يُرِيُدوَن اْلَحَياَة الدُه َلُذو َفَخَرَج َعَلى قـَْوِمِه ِفي زِينَِتِه قَاَل الاُروُن ِإن
ٌر ِلَمْن َآَمَن َوَعِملَ  ﴾79﴿َحظ َعِظيٍم  َلُكْم ثـََواُب اللِه َخيـْ َصاِلًحا َوَال  َوقَاَل الِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َويـْ

  .القصص ﴾80﴿يـَُلقاَها ِإال الصاِبُروَن 

ْذُموًما َمْدُحورًا َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ثُم َجَعْلَنا َلُه َجَهنَم َيْصَالَها مَ 
  .اإلسراء ﴾18﴿

َتْسَتِجيُبوَن ِبَحْمِدِه َوَتظُنوَن ِإْن لَِبْثُتْم ِإال َقِليًال    .اإلسراء ﴾18﴿يـَْوَم َيْدُعوُكْم فـَ

َفُخ ِفي الصوِر َوَنْحُشُر اْلُمْجرِِميَن يـَْوَمِئٍذ زُْرقًا  نَـُهْم ِإْن لَِبْثُتْم ِإال َعْشًرا  ﴾18﴿يـَْوَم يـُنـْ يـََتَخافـَُتوَن بـَيـْ
  .طه ﴾18﴿ْعَلُم ِبَما يـَُقوُلوَن ِإْذ يـَُقوُل َأْمثـَُلُهْم َطرِيَقًة ِإْن لَِبْثُتْم ِإال يـَْوًما َنْحُن أَ  ﴾18﴿

قَاُلوا لَِبثْـَنا يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْوٍم فَاْسَأِل اْلَعاديَن  ﴾18﴿قَاَل َكْم لَِبْثُتْم ِفي اْألَْرِض َعَدَد ِسِنيَن 
َأَفَحِسْبُتْم أَنَما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا  ﴾18﴿قَاَل ِإْن لَِبْثُتْم ِإال َقِليًال َلْو أَنُكْم ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن  ﴾18﴿

َنا َال تـُْرَجُعوَن    .المؤمنون ﴾18﴿َوأَنُكْم ِإلَيـْ

َر َساَعٍة َكَذِلَك َكانُوا يـُْؤَفُكوَن  َوقَاَل الِذيَن  ﴾55﴿َويـَْوَم تـَُقوُم الساَعُة يـُْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما لَِبُثوا َغيـْ
 ِه ِإَلى يـَْوِم اْلبَـْعِث فـََهَذا يـَْوُم اْلبَـْعِث َوَلِكنيَماَن َلَقْد لَِبْثُتْم ِفي ِكَتاِب الل ُكْم ُكْنُتْم َال ُأوُتوا اْلِعْلَم َواْإلِ

َفُع الِذيَن ظََلُموا َمْعِذرَتـُُهْم َوَال ُهْم ُيسْ  ﴾56﴿تـَْعَلُموَن    .الروم ﴾57﴿تَـْعَتُبوَن فـَيَـْوَمِئٍذ َال يـَنـْ

  

  

  

  



  اBحاديث : ثانيا

  .دقيقة 20: الوقت المطلوب

  من صحيح البخاري

الصحة  :نعمتان مغبون فيھما كثير من الناس: "قال النبي صلى � عليه وسلم-1
  ".والفراغ

  ". اللھم 8 عيش إ8 عيش اJخرة: "عن النبي صلى � عليه وسلم قال-2

موضع سوط في الجنة : "النبي صلى � عليه وسلم يقولسمعت : عن سھل قال-3
".خير من الدنيا وما فيھا، ولغدوة في سبيل � أو روحة خير من الدنيا وما فيھا  

. كيف يضيع عاقل ھذا النعيم، إذا كان موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيھا
.ة باقية والدنيا فانيةوفي الحقيقة الدنيا I تعادل ذرة في الجنة �ن ھذه الذر  

كن : "أخذ رسول � صلى � عليه وسلم بمنكبي فقال:  عن عبد� بن عمر قال-4
إذا أمسيت ف3 تنتظر : وكان ابن عمر يقول". في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

الصباح، وإذا أصبحت ف3 تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك 
.لموتك  

ْث : رح ھذا الحديث معناهقالوا في ش dُتَحد Iتتخذھا وطناً، و Iتركن إلى الدنيا و I
نفسك بطول البقاء فيھا، وI باIعتناء بھا، وI تتعلق منھا إI بما يتعلُق به الغريُب 
.في غير وطنِه، وI تشتغل فيھا بما I يشتغُل به الغريب الذي يريد الذھاب إلى أھله  

ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت اJخرة مقبلة، ولكل : بوقال علي بن أبي طال-5
واحدة منھما بنون، فكونوا من أبناء اJخرة، و8 تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم 

  .عمل و8 حساب، وغداً حساب و8 عمل

خط النبي صلى � عليه وسلم خطاً مربعاً، وخط : عن عبد� رضي � عنه قال-6
ارجاً منه، وخط خططاً صغاراً إلى ھذا الذي في الوسط من جانبه خطاً في الوسط خ

ھذا ا
نسان، وھذا أجله محيط به وھذا الذي ھو خارج : "الذي في الوسط، وقال



أمله، وھذه الخطط الصغار ا�عراض، فإن أخطأه ھذا نھشه ھذا، وإن أخطأه ھذا 
".نھشه ھذا  

ر أجله حتى بلYغه أعذر �: "عن النبي صلى � عليه وسلم قال-7 Yإلى امرئ أخ 
  ".ستين سنة

8 يزال قلب الكبير شاباً في : "سمعت رسول � صلى � عليه وسلم يقول-8
  ".في حب الدنيا وطول اBمل :اثنتين

حبi المال  :يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان: "قال رسول � صلى � عليه وسلم-9
  ".وطول العمر

فو� ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، : "قالو-10
 ".كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوھا كما تنافسوھا، وتلھيكم كما ألھتھم

  .متفق عليه

  "وتھلككم كما أھلكتھم: "وفي رواية مسلم

 وإني و� ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف:"وفي حديث آخر قال
  ".عليكم أن تنافسوا فيھا

إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج � لكم : "قال رسول � صلى � عليه وسلم-11
: فقال له رجل". زھرة الدنيا: "وما بركات ا�رض؟ قال: قيل". من بركات اBرض

8 يأتي الخير إ8 بالخير، إن ھذا المال خضرة حلوة، : "ھل يأتي الخير بالشر؟ قال
ت وإن ك Yإ8 آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتد ،iل ما أنبت الربيع يقتل حبطاً أو ُيلِم

ت وثلطت وبالت، ثم عادت فأكلتخاصرتاھا Yوإن ھذا  .، استقبلت الشمس، فاْجَتر
المال حلوة، من أخذه بَحقkه ووضعه في حقه فنعم المعونة ھو، ومن أخذه بغير 

  ".حقه كان كالذي يأكل و8 يشبع

تعس عبد الدينار، والدرھم، والقطيفة، : "قال رسول � صلى � عليه وسلم-12
".والخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرض  



وفي . الكساء المربع: الخميصة. الثوب الذي له خمل: ھلك، القطيفة: تعس أي
ا ھلك طالبھ: تعس عبد الدينار وعبد الدرھم وعبد القطيفة وعبد الخميص أي: رواية

.الحريص على جمعھا، القائم على حفظھا، فكان لذلك عبَدھا  

لو كان 8بن آدم واديان من مال 8بتغى ثالثاً، : "قال النبي صلى � عليه وسلم -13
  ".و8 يمZ جوف ابن آدم إ8 التراب، ويتوب � على من تاب

ثم سألته سألت النبي صلى � عليه وسلم فأعطاني، : عن حكيم بن حزام قال-14
إن ھذا المال خضرة حلوة، فمن يا حكيم، : "فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال

أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان 
".كالذي يأكل و8 يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى  

المقلون يوم القيامة، إ8 من إن المكثرين ھم : "قال النبي صلى � عليه وسلم-15
ھذا ". أعطاه � خيراً، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه، وعمل فيه خيراً 

.طرف من حديث طويل  

ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكنY الغنى : "عن النبي صلى � عليه وسلم قال-16
".غنى النفس  

مون ما أعلم لضحكتم قلي3ً ولبكيتم لو تعل: "قال رسول � صلى � عليه وسلم-17
".كثيراً   

حجبت النار : "أن رسول � صلى � عليه وسلم قال: عن أبي ھريرة-18
".بالشھوات، وحجبت الجنة بالمكاره  

الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار : "قال النبي صلى � عليه وسلم-19
".مثل ذلك  

صلى � عليه -عنه أنه دخل على رسول �  عن عمر بن الخطاب رضي �-20
، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، فرأى أثر الحصير في جنبه، فبكى؛ -وسلم
يا رسول �، إن كسرى وقيصر فيما ھما فيه، وأنت : "فقال له" ما يبكيك؟: "فقال



لنا أما ترضى أن تكون لھم الدنيا و: "فقال عليه الص9ة والس9م" رسول �
.متفق عليه" ؟اJخرة  

  من صحيح مسلم

  ". الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر"قال رسول � صلى � عليه وسلم -1

أن رسhhول � صhhلى � عليhhه وسhhلم مhhر بالسhhوق والنhhاس  ،عhhن جhhابر بhhن عبhhد�-2
أيكhhم يحhhب أن ھhhذا لhhه "ثhhم قhhال . فتناولhhه فأخhhذ بأذنhhه. فمhhر بجhhدي أسhhك ميhhت. كنفتhhه

: قhالوا" أتحبhون أنhه لكhم؟"وما نصhنع بhه؟ قhال . ما نحب أنه لنا بشئ: فقالوا" بدرھم؟
فllو� للllدنيا "فقhال فكيhhف وھhو ميhhت؟ . و� لhو كhhان حيhا، كhhان عيبhا فيhhه، �نhhه أسhك

  ". أھون على �، من ھذا عليكم

  .الصغير ا�ذن: عن جانبيه، ا�سك: كنفته

انظروا إلlى مlن أسlفل "قال رسول � صلى � عليه وسلم : عن أبي ھريرة، قال-3
  ".فھو أجدر أن 8 تزدروا نعمة � .و8 تنظروا إلى من ھو فوقكم .منكم

  .I تحتقروا نعمة � عليكم: أي أI تزدروا. أحق: أجدر أي

أعhوذ بhا  : فلمhا رآه سhعد قhال. فجاءه ابنه عمhر. كان سعد بن أبي وقاص في إبله-4
أنزلhhت فhhي إبلhhك وغنمhhك وتركhhت النhhاس : فقhhال لhhه. فنhhزل. مhhن شhhر ھhhذا الراكhhب

سhhمعت رسhhول � . اسhhكت: يتنhhازعون الملhhك بيhhنھم؟ فضhhرب سhhعد فhhي صhhدره فقhhال
  ".إن � يحب العبد التقي، الغني، الخفي"لم يقول صلى � عليه وس

خطبنا عتبة بن غزوان فحمد � وأثنhى عليhه ثhم :  عن خالد بن عمير العدوي قال-5
ولllم يبقllى منھllا إ8 صllبابة  .فllإن الllدنيا قllد آذنllت بصllرم وولllت حllذاء ،أمhhا بعhhد: قhhال

فlانتقلوا  .زوال لھا وإنكم منتقلون منھا إلى دار 8 .كصبابة ا5ناء يتصابھا صاحبھا
فإنlه قlد ذكlر لنlا أن الحجlر يلقlى مlن شlفة جھlنم فيھlوي فيھlا  .بخير ما بحضرتكم

ولقllد ذكllر لنllا أن مllا بllين  ؟أفعجبllتم .وو� لllتمZن .سllبعين عامllا 8 يllدرك لھllا قعllر



وليأتين عليھlا يlوم وھlو كظlيظ  .مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة
  . من الزحام

. سريعةً : وَولْ̀ت ح̀ذاء أي. بانقطاعھا وفنائھا: ِبُصْرٍم أي. أعلمت: آذنُت أي
  . الكثير الممتلئ: الكظيظ. يجمعھا: يتصابھا أي. البقيُة اليسيرةُ : والصُبابةُ 

ألسhhhنا مhhhن فقhhhراء : سhhhمعت عبhhhد� بhhhن عمhhhرو بhhhن العhhhاص، وسhhhأله رجhhhل، فقhhhال-6
ألك مسكن تسhكنه؟ : قال. نعم: أوي إليھا؟ قالألك امرأة ت: المھاجرين؟ فقال له عبد�

  .فأنت من الملوك: قال. فإن لي خادما: قال. فأنت من ا�غنياء: قال. نعم: قال

ركعتا الفجlر خيlر "عن عائشة رضي � عنھا عن النبي صلى � عليه وسلم قال -7
  ".لھما أحب إلي من الدنيا جميعا"وفي رواية ". من الدنيا وما فيھا

  .خير من متاع الدنيا: خير من الدنيا .أي سنته الراتبة: ا الفجرركعت

كنت أبيت مع رسول � صلى : عن ربيعة بن كعب ا�سلمي رضي � عنه قال-8
أسألك مرافقتك في : ، فقلت"سل: "� عليه وسلم فأتيته بَوضوئه وحاجته، فقال لي

فأعني على نفسك بكثرة " :ھو ذاك، قال: ، قلت!"أَْو غيَر ذلك؟: "الجنة، فقال
  ".السجود

وفي رواية في مسند ا
مام أحمد  .ربيعة كان شابا فقيرا من أھل الصفة غير متزوج
فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي : أن ربيعة فكر في نفسه قبل أن يختار قال

 .رزقا سيكفيني ويأتيني، فقلت أسأل رسول � Fخرتي
  من كتاب رياض الصالحين

، على المنبر، وجلسنا حوله، �جلس رسول � : وعن أبي سعيد الخدري قال-1
". إن مما أخاُف عليكم من بعدي ما ُيفتُح عليكم من زھرة الدنيا وزينتھا: "فقال

  .متفق عليه

إن الدنيا ُحلوةٌ خضرةٌ وإن � تعالى ُمستخلفكم : "، قال�وعنه أن رسول � -2
  .رواه مسلم". فاتقوا الدنيا واتقوا النساءفيھا، فينظر كيف تعملون، 



ُيؤتى بأنعم أھل الدنيا من أھل النlار يlوم القيامlة، : "�قال رسول � : وعنه قال-3
ھlل َمlرY بlك نعlيٌم  ؟يlا ابlن آدم ھlل رأيlت خيlراً قlط :َفُيْصبُِغ في النار صبغًة، ثم ُيقالُ 

 ،فllي الllدنيا مllن أھllل الجنllة ويllؤتى بأشllد النllاس ُبؤسllاً  .8 و� يllا رب :فيقllولُ  ؟قllط
ھlل مlر بlك شlدةٌ  ؟يا ابن آدم ھل رأيت ُبؤساً قط :فيقالُ له ،ُفيصبُغ صبغة في الجنة

  . رواه مسلم". 8، و�، ما مرY بي بؤس قط، و8 رأيُت شدًة قطo  :فيقول ؟قط

  .بؤس أي شدة .يصبغ أي يغمس

يجعلُ أحدكم أُصبعُه في اليم،  ما الدنيا في اJخرة إ8 مثلُ ما: "�قال رسول �، -4
  .رواه مسلم". ؟فلينظر ِبَم يرجعُ 

يhا رسhول � ُدل̀نhي علhى : ، فقhال�جhاء رجhٌل إلhى النبhي : وعن أبhي العبhاس قhال-5
ازھlد فlي الlدنيا ُيحبlك �، وازھlد : "عمٍل إذا عملتُه أحبني �، وأحبني الناس، فقال

  .ابن ماجه حسن رواه". فيما عند الناس ُيحبك الناس

لو كانت الدنيا تعدلُ عند � جناح بعوضٍة، ما سقى كافراً : "�قال رسول � -6
  .حسن صحيح رواه الترمذي". منھا شربَة ماءٍ 

أ8 إن الدنيا ملعونٌة، ملعوٌن : "، يقول�سمعت رسول � : وعن أبي ھريرة قال-7
  .حسن رواه الترمذي". ومتعلماً ما فيھا، إ8 ذكر � تعالى، وما وا8هُ، وعالماً 

قاربه من الطاعة الموصلة لمرضاة � : وما واIه أي. مبغوضة ساقطة: ملعونة أي
تعالى، وI يفھم من ھذا الحديث سب الدنيا مطلقاً ولعنھا، بل الملعون منھا ما يبعد 

  .عن � تعالى ويشغل عنه، كما يدل عليه آخر الحديث

8 تتخذوا الضيعَة فترغبوا في : "�قال رسول � : قال وعن عبد� بن مسعودٍ -8
  .حسن رواه الترمذي". الدنيا

، ونحن نعالُج ُخصاً �م̀ر علينا رسول � : عبد� بن عمرو بن العاص قال عن-9
ما أرى اBمَر إ8 أعجلَ من : "قد َوَھى، فنحُن ُنصلحُه، فقال: فقلنا" ما ھذا؟: "لنا فقال

  .وقال الترمذي حسن صحيح. و داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلمرواه أب". ذلك



  .أي ضعف وھ̀م بالسقوط: َوَھى. بيت من خشب وقصب: الخص

حسن صحيح رواه ". إن لكل أمة فتنة، وفتنُة أُمتي المال: "�قال رسول � -10
  .الترمذي

  .ما يمتحنون به: فتنة أي

بيlٌت يسlكنُه، وثlوٌب  :سوى ھذه الخصlال ليس 8بن آدم حقo في: "�قال النبي -11
  .صحيح رواه الترمذي". ُيواري عورته، وجلُف الخبز، والماء

  . ھو غليظ الخبز: وقال غيره. الخبُز ليس معه إدامٌ : الِجلفُ . يواري أي يستر

مllا ذئبllان جائعllان أُرس3ll فllي غllنٍم بأفسllد لھllا مllن حllرص : "�قhhال رسhhول � -12
  .حسن صحيح رواه الترمذي". لدينه المرء على المال والشرف،

، علhى حصhيٍر، فقhام وقhد أثhر فhي �نام رسوُل � : وعن عبد� بن مسعوٍد قال-13
مlا أنlا فlي الlدنيا  ؟مlالي وللlدنيا: "فقال ،يا رسول � لو اتخذنا لك وطاءً : قلنا. جنبه

  .حسن صحيح رواه الترمذي". إ8 كراكٍب استظل تحت شجرة ثم راح وتركھا

  . الذي I يؤذي جنب النائم: الفراش الوطيء أي: وطاء أي
أ8 ُكلi شيٍء مlا َخ3l �  :أصدُق كلمٍة قالھا شاعٌر كلمُة لبيد: "قال �عن النبي  -14

  .متفق عليه". باطلُ 

إنك أن تبذل الفضlل خيlٌر لlك، وأن ُتمسlكُه شlرo  :يا ابن آدم: "�قال رسول � -15
  .حسن صحيح رواه الترمذي". لك، و8 ُت3ُم على كفاٍف، وابدأ بمن تعولُ 

  .بحق الذي تعوله وتمونه من زوجة أو أصل أو فرع محتاج أو خادم: تعول أي

من أصlبح مlنكم آمنlاً فlي سlربه، ُمعlافًى فlي جسlده، عنlده : "�قال رسول � -16
  .حسن رواه الترمذي". يومه، فكأنما حيزْت له الدنيا بحذافيرھاقوُت 

  .فكأنما أعطي الدنيا بأسرھا: بحذافيرھا أي. قومهِ : نفسه، وقيل: سربه أي



َعlُه � بمlا : "قhال �قال رسول � -17 Yاً، وَقنlُه كفافlان رزقlلَم، وكlن أسlح مlد أفلlق
  .رواه مسلم". آتاهُ 

لمlن ُھlدَي إلlى ا5س3lم، وكlان عيشlُه  كفافlاً،  ُطlوبى: "يقhولُ  �قال رسول � -18
  .حسن صحيح رواه الترمذي". وقنع

ما مZ آدميo وعاٌء شراً من بطٍن، بحسب ابن آدم أك3ت ُيقمlَن : "قال رسول �-19
حسhن رواه ". صلبُه، فإن كان 8 محالة؛ فثلٌث لطعامه، وثلٌث لشlرابه، وثلlٌث لنفسlه

  .لٌَقمٌ : أُك9ٌت أي .الترمذي

أ8 تسlمعون؟ : "�يوماً عنده الدنيا، فقال رسول �  �ذكر أصحاب رسول � -20
لَ : يعني" أ8 تسمعون؟ إن البذاذة من ا5يمان، إن البذاذَة من ا5يمان lرواه أبو . التقح

  .داود

ل. رثاثُة الھيئة، وترُك فاخر اللباس: البذاذةُ  lلجلد المتقحُل ھو الرجُل اليابُس ا: التقح
  .من خشونة العيِش، وترك ال̀تَرفlه

  أحاديث أخرى

: ؟ قhhhhhالأيi الّنlllllاِس أفضlllllلُ يhhhhhا رسhhhhhوَل ِ� : قيhhhhhل :عhhhhhن عبhhhhhد� بhhhhhن عمhhhhhرو-1
 iسانِ  القلبِ  َمخمومِ  كلkا :قالوا .َصدوُق اللlه، فمlاِن نعِرُفlسkومُ  َصدوُق اللlبِ  َمخمl؟القل 
قيi 8 إثَم فيه و8 : قال Yالن iقي Yو8 حَسدَ ھو الت ،Yصحيح .َبغَي، و8 ِغل.  

كlllllلi : ؟ فقhhhhhالمlllllن خيlllllُر النlllllاسِ : قيhhhhhل يhhhhhا رسhhhhhوَل �ِ : وفhhhhhي روايhhhhhة أخhhhhhرى
ھlو التقlيi النقlيi الlذي 8 غlشY : ؟ فقhالالقلhبِ  مخمومُ  فقيل وما ،القلبِ  مخمومُ  مؤمنٍ 

  .فيه و8 بغَي و8 غدَر و8 ِغلY و8 حسد

َھرِمllك  قبllلَ  خمllٍس شllباَبك قبllلَ  خمًسllا اغَتllِنم" :يِعُظhhهقhاَل رُسhhوُل ̀�ِ لرُجhhٍل وھhhَو -2
َتك Yحllلَ  وصllاكَ  قبllقِمك وغنllلَ  َسllك قبllِرك وفراَغllلَ  فقllك قبllغلِك وحياِتllلَ  ُشllكَ  قبllموِت" .

  .مرسل



من كانت اJخرة ھمه جعل � غناه في " :قال رسول � صلى � عليه وسلم-3
ومن كانت الدنيا ھمه جعل � قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وھي راغمة، 

رواه .  "فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إ8 ما قدر له
  ".من أصبح"وفي رواية ". أكبر ھمه"وفي رواية . صحيح. الترمذي

  .أي شتت: فرق

من كانت الدنيا ھمه، فرق � عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته ِمن "-4
إ8 ما كتب له، ومن كانت اJخرة نيته، جمع � له أمَره، وجعل غناه في  الدنيا

  .   "قلبه، وأتته الدنيا وھي راغمة

  .صحيح. رواه ابن ماجه

بت بِِه "-5 Yُدْنياهُ، وَمن تشع Yھم ُ Y� ُآخرتِِه، كفاه Yا واحًدا، ھم َمن جعلَ الھموَم ھّمً
نيا لم يباِل  iالھموُم في أحواِل الد kفي أي ُ Y� ھَلكَ  أوديِتھا ."  

  . واللفظ له) ٢٥٧(أخرجه ابن ماجه  .حسن  . ٢٠٩ا�لباني صحيح ابن ماجه 

َبْت به " Yالَمعاِد، َكفاهُ �ُ ساِئَر ُھموِمه، وَمن َتَشع Yَمْن َجَعلَ الُھموَم َھّما واِحًدا، َھم
 kَھَلكَ  أْوِدَيتِھا الُھموُم من أحواِل الدنيا َلْم ُيباِل �ُ في أي ."  

  .حسن  . ٦١٨٩ا�لباني صحيح الجامع 

إذا أحب � عبدا حماه الدنيا كما يظل : "قال رسول � صلى � عليه وسلم-6
  .سنن الترمذي. صحيح". أحدكم يحمي سقيمه الماء

إن � تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا، وھو : "وقال صلى � عليه وسلم-7
الجامع . صحيح". كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليهيحبه، 

  .الصغير

  

  



  بحقائق اJخرة في القلب غرس اليقين: الخطوة الثانية

 العشرينيوميا ولمدة  حقائق اFخرةإقرأ ھذه اFيات الكريمة وا�حاديث النبوية في 
بعد (يوما المخصصة لھذه الخطوة، ويفضل مرتين في اليوم، مرة في أول الصباح 

فإذا كانت انشغاIتك والتزاماتك الحياتية I تسمح . ، ومرة في المساء)ص9ة الفجر
تقرأ يوم اFيات الكريمات واليوم الذي بعده تقرأ بذلك يكتفى بمرة واحدة كل يوم، 
إذا وجدت مجموعة  .المخصصة لھذه الخطوة ا�حاديث وھكذا حتى تنتھي المدة

اFيات كثيرة عليك إقسمھا قسمين وأقرأ في كل يوم قسما، وأفعل ا�مر ذاته مع 
  .مجموعة ا�حاديث

ة وقرآءتھا من تلك مستقل اFيات الكريمة وا�حاديث في أوراقطباعة ويفضل 
  .ا�وراق

فبامكانك أن تفرغ نفسك  إذا تعذرت عليك القرآءة أو كنت ممن I يحبون القرآءة
ساعة من زمان وتقوم بتسجيل ھذه اFيات وا�حاديث في ملف صوتي ثم تستمع 

  .إليھا من ھاتفك المحمول أو في السيارة بنفس الجدول وا
رشادات المذكورة أع9ه

  :وإليك اJيات واBحاديث في حقائق اJخرة

  

  اJيات الكريمة: أو8

  ).جزء كامل من القرآنقرآءة أي ما يعادل ( دقيقة 45: الوقت المطلوب

  :قال اهللا تعالى

  .الزمر ﴾34﴿َذِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسِنيَن  ُهْم َما َيَشاُءوَن ِعْنَد رَبِهمْ لَ 

 ﴾24لِْلَكاِفرِيَن ﴿فَِإْن َلْم تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا فَاتـُقوا الناَر الِتي َوُقوُدَها الناُس َواْلِحَجارَُة ُأِعدْت 
َهاُر ُكلَما رُزِ  َها ِمْن َوَبشِر الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َأن َلُهْم َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ ُقوا ِمنـْ



َنا ِمْن قـَْبُل َوأُُتوا ِبِه ُمَتَشاِبًها َوَلهُ  ْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهَرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن َثَمَرٍة ِرْزقًا قَاُلوا َهَذا الِذي رُزِقـْ
 .البقرة ﴾25﴿

ُر اْلَبرِيِة  َجَزاُؤُهْم ِعْنَد رَبِهْم َجناُت َعْدٍن  ﴾7﴿ِإن الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت ُأولَِئَك ُهْم َخيـْ
َهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ  ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبُه َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ  ﴾8﴿ا أََبًدا َرِضَي اللُه َعنـْ

  .البينة

َال َتْسَمُع ِفيَها َالِغَيًة  ﴾10﴿ِفي َجنٍة َعالَِيٍة  ﴾9﴿ِلَسْعِيَها رَاِضَيٌة  ﴾8﴿ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَاِعَمٌة 
 ﴾14﴿َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعٌة  ﴾13﴿ِفيَها ُسُرٌر َمْرُفوَعٌة  ﴾12﴿ِفيَها َعْيٌن َجارِيٌَة  ﴾11﴿

  .الغاشية ﴾16﴿َوَزرَاِبي َمْبُثوثٌَة  ﴾15﴿َوَنَماِرُق َمْصُفوَفٌة 

َهاُر َذِلَك اْلَفْوُز اْلَكبِ  يُر ِإن الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َلُهْم َجناٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
  .البروج ﴾11﴿

َقِلُب ِإَلى َأْهِلِه َمْسُرورًا  ﴾8﴿َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا  ﴾7﴿فََأما َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه بَِيِميِنِه  َويـَنـْ
  .اإلنشقاق ﴾9﴿

ُر َمْمُنوٍن  .اإلنشقاق ﴾25﴿ِإال الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َلُهْم َأْجٌر َغيـْ  

َراَر َلِفي نَِعيٍم  تـَْعِرُف ِفي ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النِعيِم  ﴾23﴿َعَلى اْألَرَاِئِك يـَْنظُُروَن  ﴾22﴿ِإن اْألَبـْ
ْلَيتَـَناَفِس اْلُمتَـَناِفُسوَن  ﴾25﴿ُيْسَقْوَن ِمْن رَِحيٍق َمْخُتوٍم  ﴾24﴿ ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي َذِلَك فـَ
ًنا َيْشَرُب ِبَها اْلُمَقربُوَن  ﴾27﴿َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسِنيٍم  ﴾26﴿ .المطففين ﴾28﴿َعيـْ  

.المطففين ﴾35﴿َعَلى اْألَرَاِئِك يـَْنظُُروَن  ﴾34﴿فَاْليَـْوَم الِذيَن َآَمُنوا ِمَن اْلُكفاِر َيْضَحُكوَن   



َراَر َلِفي نَِعيٍم  .اإلنفطار ﴾14﴿َوِإن اْلُفجاَر َلِفي َجِحيٍم  ﴾13﴿ِإن اْألَبـْ  

.التكوير ﴾13﴿َوِإَذا اْلَجنُة ُأْزِلَفْت  ﴾12﴿َوِإَذا اْلَجِحيُم ُسعَرْت   

.عبس ﴾39﴿َضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرٌة  ﴾38﴿ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة   

وََكْأًسا ِدَهاقًا  ﴾33﴿وََكَواِعَب أَتْـَرابًا  ﴾32﴿َحَداِئَق َوَأْعَنابًا  ﴾31﴿ِإن لِْلُمتِقيَن َمَفازًا 
ابًا  ﴾34﴿ َك َعطَاًء ِحَسابًا  ﴾35﴿َال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َوَال ِكذالنبأ ﴾36﴿َجَزاًء ِمْن رَب.  

ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا ِبَما ُكْنُتْم   ﴾42﴿َوفـََواِكَه ِمما َيْشتَـُهوَن  ﴾41﴿ِإن اْلُمتِقيَن ِفي ِظَالٍل َوُعُيوٍن 
.المرسالت ﴾44﴿ِإنا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن  ﴾43﴿تـَْعَمُلوَن   

َراَر َيْشَربُوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا  ًنا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد اللِه يـَُفجُرونـََها تـَْفِجيًرا  ﴾5﴿ِإن اْألَبـْ َعيـْ
.اإلنسان ﴾6﴿  

فـََوقَاُهُم اللُه َشر َذِلَك اْليَـْوِم َوَلقاُهْم َنْضَرًة َوُسُرورًا  ﴾10﴿ْمَطرِيًرا ِإنا َنَخاُف ِمْن رَبـَنا يـَْوًما َعُبوًسا قَ 
ُمتِكِئيَن ِفيَها َعَلى اْألَرَاِئِك َال يـََرْوَن ِفيَها َشْمًسا  ﴾12﴿َوَجَزاُهْم ِبَما َصبَـُروا َجنًة َوَحرِيًرا  ﴾11﴿

َوُيطَاُف َعَلْيِهْم بَِآنَِيٍة ِمْن  ﴾14﴿َوَدانَِيًة َعَلْيِهْم ِظَالُلَها َوُذلَلْت ُقطُوفـَُها َتْذلِيًال  ﴾13﴿َوَال زَْمَهرِيًرا 
َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا   ﴾16﴿قـََوارِيَر ِمْن ِفضٍة َقدُروَها تـَْقِديًرا  ﴾15﴿ِفضٍة َوَأْكَواٍب َكاَنْت قـََوارِيَر 

ًنا ِفيَها ُتَسمى َسْلَسِبيًال  ﴾17﴿َجِبيًال َكاَن ِمَزاُجَها زَنْ  َوَيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلُدوَن  ﴾18﴿َعيـْ
تَـُهْم َحِسْبتَـُهْم ُلْؤُلًؤا َمْنُثورًا  َعالِيَـُهْم  ﴾20﴿َوِإَذا رَأَْيَت َثم رَأَْيَت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبيًرا  ﴾19﴿ِإَذا رَأَيـْ

َرٌق َوُحلوا َأَساِوَر ِمْن ِفضٍة َوَسَقاُهْم رَبـُهْم َشَرابًا َطُهورًا ثَِياُب ُسْنُدٍس ُخضْ  ِإن َهَذا   ﴾21﴿ٌر َوِإْسَتبـْ
.اإلنسان ﴾22﴿َكاَن َلُكْم َجَزاًء وََكاَن َسْعُيُكْم َمْشُكورًا   



.القيامة ﴾23﴿ِإَلى رَبـَها نَاِظَرٌة  ﴾22﴿ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة   

.المعارج ﴾35﴿ُأولَِئَك ِفي َجناٍت ُمْكَرُموَن   

َرُءوا ِكَتابَِيْه  يَـُقوُل َهاُؤُم اقـْ ِإني ظَنَـْنُت أَني ُمَالٍق ِحَسابَِيْه  ﴾19﴿فََأما َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فـَ
ُكُلوا   ﴾23﴿ا َدانَِيٌة ُقطُوفـُهَ  ﴾22﴿ِفي َجنٍة َعالَِيٍة  ﴾21﴿فـَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة  ﴾20﴿

.الحاقة ﴾24﴿َواْشَربُوا َهِنيًئا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اْألَياِم اْلَخالَِيِة   

  .القلم ﴾34﴿ِإن لِْلُمتِقيَن ِعْنَد رَبِهْم َجناِت النِعيِم 

.الملك ﴾12﴿ِإن الِذيَن َيْخَشْوَن رَبـُهْم بِاْلَغْيِب َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبيٌر   

َهاُر يـَْوَم َال ُيْخِزي اللُه النِبي َوالِذيَن َآَمُنوا َمَعهُ  نُورُُهْم َيْسَعى  َويُْدِخَلُكْم َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
﴾ 8ْم َوبِأَْيَمانِِهْم يـَُقوُلوَن رَبـَنا أَْتِمْم لََنا نُورَنَا َواْغِفْر لََنا ِإنَك َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر ﴿بـَْيَن أَْيِديهِ 

.التحريم  

َهاُر َخاِلِديَن َوَمْن يـُْؤِمْن بِاللِه َويـَْعَمْل َصاِلًحا ُيَكفْر َعْنُه َسيَئاتِِه َويُْدِخْلُه َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَ  نـْ
.التغابن ﴾9﴿ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم   

.الحشر ﴾20﴿َأْصَحاُب اْلَجنِة ُهُم اْلَفاِئُزوَن  َال َيْسَتِوي َأْصَحاُب الناِر َوَأْصَحاُب اْلَجنةِ   

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه ُأولَئِ  َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللُه َعنـْ َك ِحْزُب َويُْدِخُلُهْم َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
.المجادلة ﴾22﴿اللِه َأَال ِإن ِحْزَب اللِه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن   

 اٌت َتْجِري ِمْن يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُورُُهْم بـَْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَماِنِهْم ُبْشَراُكُم اْليَـْوَم َجن
َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  .الحديد ﴾12﴿َتْحِتَها اْألَنـْ  



ٍة ِمْن رَبُكْم َوَجنٍة َعْرُضَها َكَعْرِض السَماِء َواْألَْرِض ُأِعدْت لِلِذيَن َآَمُنوا بِاللِه َوُرُسِلِه َساِبُقوا ِإَلى َمْغِفرَ 
.الحديد ﴾21﴿َذِلَك َفْضُل اللِه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم   

ثـُلٌة ِمَن  ﴾12﴿ِفي َجناِت النِعيِم  ﴾11﴿َك اْلُمَقربُوَن ُأولَئِ  ﴾10﴿َوالساِبُقوَن الساِبُقوَن 
َها ُمتَـَقابِِليَن  ﴾15﴿َعَلى ُسُرٍر َمْوُضونٍَة  ﴾14﴿َوَقِليٌل ِمَن اْآلَِخرِيَن  ﴾13﴿اْألَولِيَن  ُمتِكِئيَن َعَليـْ

َال  ﴾18﴿بَِأْكَواٍب َوأَبَارِيَق وََكْأٍس ِمْن َمِعيٍن  ﴾17﴿َيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلُدوَن  ﴾16﴿
َها َوَال يـُْنزُِفوَن  َوَلْحِم طَْيٍر ِمما َيْشتَـُهوَن  ﴾20﴿َوفَاِكَهٍة ِمما يـََتَخيـُروَن  ﴾19﴿ُيَصدُعوَن َعنـْ

 ﴾24﴿انُوا يـَْعَمُلوَن َجَزاًء ِبَما كَ  ﴾23﴿َكَأْمثَاِل اللْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن   ﴾22﴿َوُحوٌر ِعيٌن  ﴾21﴿
َوَأْصَحاُب اْلَيِميِن َما  ﴾26﴿ِإال ِقيًال َسَالًما َسَالًما  ﴾25﴿َال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َوَال تَْأثِيًما 

َوِظل َمْمُدوٍد  ﴾29﴿َوطَْلٍح َمْنُضوٍد  ﴾28﴿ِفي ِسْدٍر َمْخُضوٍد  ﴾27﴿َأْصَحاُب اْلَيِميِن 
َوفـُُرٍش  ﴾33﴿َال َمْقطُوَعٍة َوَال َمْمُنوَعٍة  ﴾32﴿َوفَاِكَهٍة َكِثيَرٍة  ﴾31﴿ َوَماٍء َمْسُكوبٍ  ﴾30﴿

 ﴾37﴿ُعُربًا أَتْـَرابًا  ﴾36﴿َفَجَعْلَناُهن أَْبَكارًا  ﴾35﴿ِإنا أَْنَشْأنَاُهن ِإْنَشاًء  ﴾34﴿َمْرُفوَعٍة 
.الواقعة ﴾40﴿َوثـُلٌة ِمَن اْآلَِخرِيَن  ﴾39﴿ثـُلٌة ِمَن اْألَولِيَن  ﴾38﴿ِألَْصَحاِب اْلَيِميِن   

َوَأما ِإْن َكاَن ِمْن َأْصَحاِب  ﴾89﴿فـََرْوٌح َورَْيَحاٌن َوَجنُة نَِعيٍم  ﴾88﴿فََأما ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقربِيَن 
.الواقعة ﴾91﴿َفَسَالٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِميِن  ﴾90﴿اْلَيِميِن   

بَاِن  ﴾46﴿َقاَم رَبِه َجنَتاِن َوِلَمْن َخاَف مَ  ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب َناٍن  ﴾47﴿فَِبَأي  ﴾48﴿َذَواتَا َأفـْ
بَاِن  ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب َناِن َتْجرِيَاِن  ﴾49﴿فَِبَأي بَاِن  ﴾50﴿ِفيِهَما َعيـْ ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب فَِبَأي

بَاِن  ﴾52﴿ِفيِهَما ِمْن ُكل فَاِكَهٍة َزْوَجاِن  ﴾51﴿ ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب ِكِئيَن َعَلى  ﴾53﴿فَِبَأيُمت
َرٍق َوَجَنى اْلَجنتَـْيِن َداٍن  بَاِن  ﴾54﴿فـُُرٍش َبطَائِنـَُها ِمْن ِإْسَتبـْ ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب 55﴿فَِبَأي﴾  ِفيِهن

 قَاِصَراُت الط َلُهْم َوَال َجان بَاِن  ﴾56﴿ْرِف َلْم َيْطِمثْـُهن ِإْنٌس قـَبـْ ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب 57﴿فَِبَأي﴾  



بَاِن  ﴾58﴿َكأَنـُهن اْلَياُقوُت َواْلَمْرَجاُن  ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب 59﴿فَِبَأي﴾  ْحَساِن ِإال َهْل َجَزاُء اْإلِ
ْحَساُن  بَاِن فَِبأَ  ﴾60﴿اْإلِ ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب َتاِن  ﴾61﴿يَآَالِء  ﴾62﴿َوِمْن ُدوِنِهَما َجن فَِبَأي

بَاِن  ُكَما ُتَكذَتاِن  ﴾63﴿رَببَاِن  ﴾64﴿ُمْدَهام ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب َناِن  ﴾65﴿فَِبَأي ِفيِهَما َعيـْ
بَاِن  فَِبَأي َآَالِء رَبُكَما ﴾66﴿َنضاَخَتاِن  اٌن  ﴾67﴿ُتَكذ68﴿ِفيِهَما فَاِكَهٌة َوَنْخٌل َورُم﴾  فَِبَأي

بَاِن  ُكَما ُتَكذَراٌت ِحَساٌن  ﴾69﴿َآَالِء رَب بَاِن  ﴾70﴿ِفيِهن َخيـْ ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب 71﴿فَِبَأي﴾ 
بَاِن  ﴾72﴿ُحوٌر َمْقُصورَاٌت ِفي اْلِخَياِم  ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب َلُهْم  ﴾73﴿فَِبَأي بـْ َلْم َيْطِمثْـُهن ِإْنٌس قـَ

 بَاِن  ﴾74﴿َوَال َجان ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب ِحَساٍن  ﴾75﴿فَِبَأي َقِري َرٍف ُخْضٍر َوَعبـْ ُمتِكِئيَن َعَلى رَفـْ
بَاِن  ﴾76﴿ ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب َك ِذي اْلَجَالِل َواْإلِْكَراِم  ﴾77﴿فَِبَأي78﴿تـََباَرَك اْسُم رَب﴾ 

.الرحمن  

.القمر ﴾55﴿ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر  ﴾54﴿ِإن اْلُمتِقيَن ِفي َجناٍت َونـََهٍر    

فَاِكِهيَن ِبَما َآتَاُهْم رَبـُهْم َوَوقَاُهْم رَبـُهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم  ﴾17﴿ِإن اْلُمتِقيَن ِفي َجناٍت َونَِعيٍم 
ُمتِكِئيَن َعَلى ُسُرٍر َمْصُفوَفٍة َوَزوْجَناُهْم ِبُحوٍر  ﴾19﴿ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن   ﴾18﴿

َناُهْم ِمْن عَ  ﴾20﴿ِعيٍن  ُهْم ُذريـتـُُهْم بِِإيَماٍن أَْلَحْقَنا ِبِهْم ُذريـتَـُهْم َوَما أَلَتـْ َمِلِهْم َوالِذيَن َآَمُنوا َواتـبَـَعتـْ
 ﴾22﴿َوَأْمَدْدنَاُهْم ِبَفاِكَهٍة َوَلْحٍم ِمما َيْشتَـُهوَن  ﴾21﴿ِمْن َشْيٍء ُكل اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب رَِهيٌن 

َوَيطُوُف َعَلْيِهْم ِغْلَماٌن َلُهْم َكأَنـُهْم ُلْؤُلٌؤ َمْكُنوٌن  ﴾23﴿ازَُعوَن ِفيَها َكْأًسا َال لَْغٌو ِفيَها َوَال تَْأثِيٌم يـَتَـنَ 
َبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساَءُلوَن  ﴾24﴿ ْبُل ِفي َأْهِلَنا ُمْشِفِقيَن  ﴾25﴿َوَأقـْ قَاُلوا ِإنا ُكنا قـَ
َنا َوَوقَانَا َعَذاَب السُموِم َفمَ  ﴾26﴿ ْبُل َنْدُعوُه ِإنُه ُهَو اْلبَـر الرِحيُم  ﴾27﴿ن اللُه َعَليـْ ِإنا ُكنا ِمْن قـَ
.الطور ﴾28﴿  



ِسِنيَن َآِخِذيَن َما َآتَاُهْم رَبـُهْم ِإنـُهْم َكانُوا قـَْبَل َذِلَك ُمحْ  ﴾15﴿ِإن اْلُمتِقيَن ِفي َجناٍت َوُعُيوٍن  
.الذاريات ﴾16﴿  

َر بَِعيٍد  َمْن َخِشَي  ﴾32﴿َهَذا َما تُوَعُدوَن ِلُكل َأواٍب َحِفيٍظ  ﴾31﴿َوُأْزِلَفِت اْلَجنُة لِْلُمتِقيَن َغيـْ
الرْحَمَن بِاْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيٍب ﴿33﴾ اْدُخُلوَها ِبَسَالٍم َذِلَك يـَْوُم اْلُخُلوِد ﴿34﴾ َلُهْم َما 

َنا َمزِيٌد ﴿35﴾ ق.  َيَشاُءوَن ِفيَها َوَلَديـْ

.محمد ﴾6﴿َويُْدِخُلُهُم اْلَجنَة َعرفـََها َلُهْم  ﴾5﴿َسيَـْهِديِهْم َوُيْصِلُح بَاَلُهْم   

َهاُر َوالِذيَن كَ  َفُروا ِإن اللَه يُْدِخُل الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
َعاُم َوالناُر َمثْـًوى َلُهْم  .محمد ﴾12﴿يـََتَمتـُعوَن َويَْأُكُلوَن َكَما تَْأُكُل اْألَنـْ  

َهاٌر َمَثُل اْلَجنِة الِتي ُوعِ  َهاٌر ِمْن لََبٍن َلْم يـَتَـغَيـْر طَْعُمُه َوأَنـْ َهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر َآِسٍن َوأَنـْ َد اْلُمتـُقوَن ِفيَها أَنـْ
َهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفى َوَلُهْم ِفيَها ِمْن ُكل الثَمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمنْ  ٍة لِلشارِبِيَن َوأَنـْ ِهمْ  ِمْن َخْمٍر َلذَكَمْن   رَب

.محمد ﴾15ُهَو َخاِلٌد ِفي الناِر َوُسُقوا َماًء َحِميًما فـََقطَع َأْمَعاَءُهْم ﴿  

َرٍق  ﴾52﴿ِفي َجناٍت َوُعُيوٍن  ﴾51﴿ِإن اْلُمتِقيَن ِفي َمَقاٍم َأِميٍن  يـَْلَبُسوَن ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَتبـْ
 ﴾55﴿َيْدُعوَن ِفيَها ِبُكل فَاِكَهٍة َآِمِنيَن  ﴾54﴿َكَذِلَك َوَزوْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعيٍن   ﴾53﴿ُمتَـَقابِِليَن 

َفْضًال ِمْن رَبَك َذِلَك  ﴾56﴿َال َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإال اْلَمْوَتَة اْألُوَلى َوَوقَاُهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم 
.انالدخ ﴾57﴿ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم   

ُتْم َتْحَزنُوَن  .الزخرف ﴾68﴿يَا ِعَباِد َال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَـْوَم َوَال أَنـْ  



ُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحبَـُروَن  ﴾69﴿ يُطَاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب  ﴾70﴿اْدُخُلوا اْلَجنَة أَنـْ
ُتْم ِفيَها َخاِلُدوَن  َوتِْلَك اْلَجنُة الِتي  ﴾71﴿َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اْألَنـُْفُس َوتـََلذ اْألَْعُيُن َوأَنـْ

ُتُموَها ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن  َها تَْأُكُلوَن  ﴾72﴿ُأورِثـْ .الزخرف ﴾73﴿َلُكْم ِفيَها فَاِكَهٌة َكِثيَرٌة ِمنـْ  

َزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنِة ِإن الِذيَن قَاُلوا رَبـَنا اللُه ثُم اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزُل َعَلْيِهُم اْلَمَالِئَكُة َأال َتَخاُفوا َوَال َتحْ 
َيا َوِفي اْآلَِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي  ﴾30﴿الِتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن  نـْ َنْحُن َأْولَِياؤُُكْم ِفي اْلَحَياِة الد

ُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدُعوَن  .فصلت ﴾32﴿نـُُزًال ِمْن َغُفوٍر رَِحيٍم  ﴾31﴿أَنـْ  

ٌر َأْم َمْن يَْأِتي َآِمًنا يـَوْ  .فصلت ﴾40﴿َم اْلِقَياَمِة َأَفَمْن يـُْلَقى ِفي الناِر َخيـْ  

َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَئِ  َك َيْدُخُلوَن َمْن َعِمَل َسيَئًة َفَال ُيْجَزى ِإال ِمثْـَلَها َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـْ
.غافر ﴾40﴿اْلَجنَة يـُْرزَُقوَن ِفيَها ِبَغْيِر ِحَساٍب   

َهاُر َوعْ  َد اللِه َال َلِكِن الِذيَن اتـَقْوا رَبـُهْم َلُهْم ُغَرٌف ِمْن فـَْوِقَها ُغَرٌف َمْبِنيٌة َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
.الزمر ﴾20﴿ُيْخِلُف اللُه اْلِميَعاَد   

ُهْم َأْسَوَأ الِذي َعِمُلوا  َلُهْم َما َيَشاُءوَن ِعْنَد رَبِهمْ  َذِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسِنينَ  ﴿34﴾ لُِيَكفَر اللُه َعنـْ
.الزمر ﴾35﴿َوَيْجزِيـَُهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن الِذي َكانُوا يـَْعَمُلوَن   

َوابـَُها َوقَاَل َلُهمْ  َخَزنـَتـَُها َسَالٌم  َوِسيَق الِذيَن اتـَقْوا رَبـُهْم ِإَلى اْلَجنِة زَُمًرا َحتى ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبـْ
َنا َوْعَدُه َوَأْورَثـََنا اْألَْرَض نـََتبَـوأُ  ﴾73﴿َعَلْيُكْم ِطْبُتْم فَاْدُخُلوَها َخاِلِديَن  َوقَاُلوا اْلَحْمُد لِلِه الِذي َصَدقـَ

يَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش َوتـََرى اْلَمَالِئَكَة َحاف  ﴾74﴿ِمَن اْلَجنِة َحْيُث َنَشاُء فَِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن 
نَـُهْم بِاْلَحق َوِقيَل اْلَحْمُد لِلِه َرب اْلَعاَلِميَن  .الزمر ﴾75﴿ُيَسبُحوَن ِبَحْمِد رَبِهْم َوُقِضَي بـَيـْ  



َواُب  ﴾49﴿َهَذا ِذْكٌر َوِإن لِْلُمتِقيَن َلُحْسَن َمَآٍب  ُمتِكِئيَن  ﴾50﴿َجناِت َعْدٍن ُمَفتَحًة َلُهُم اْألَبـْ
َهَذا َما  ﴾52﴿َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت الطْرِف أَتْـَراٌب  ﴾51﴿ِفيَها َيْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثيَرٍة َوَشَراٍب 

.ص ﴾54﴿ِإن َهَذا َلِرْزقـَُنا َما لَُه ِمْن نـََفاٍد  ﴾53﴿ُتوَعُدوَن لِيَـْوِم اْلِحَساِب   

 ﴾42﴿فـََواِكُه َوُهْم ُمْكَرُموَن  ﴾41﴿ُأولَِئَك َلُهْم ِرْزٌق َمْعُلوٌم  ﴾40﴿ِإال ِعَباَد اللِه اْلُمْخَلِصيَن 
 ﴾45﴿يُطَاُف َعَلْيِهْم ِبَكْأٍس ِمْن َمِعيٍن  ﴾44﴿َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِليَن  ﴾43﴿ِفي َجناِت النِعيِم 

َزُفوَن  ﴾46﴿ بـَْيَضاَء َلذٍة لِلشارِبِينَ  َها يـُنـْ َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت  ﴾47﴿َال ِفيَها َغْوٌل َوَال ُهْم َعنـْ
.الصافات ﴾49﴿َكأَنـُهن بـَْيٌض َمْكُنوٌن   ﴾48﴿الطْرِف ِعيٌن   

ْليَـْعَمِل اْلَعاِمُلوَن  ﴾60﴿ِإن َهَذا َلُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  ٌر نـُُزًال َأْم َشَجَرُة  ﴾61﴿ِلِمْثِل َهَذا فـَ َأَذِلَك َخيـْ
.الصافات ﴾62﴿الزقوِم   

ِبَما َغَفَر ِلي رَبي َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْكَرِميَن  ﴾26﴿ِقيَل اْدُخِل اْلَجنَة قَاَل يَا لَْيَت قـَْوِمي يـَْعَلُموَن 
.يس ﴾27﴿  

ُهْم َوَأْزَواُجُهْم ِفي ِظَالٍل َعَلى اْألَرَاِئِك ُمتِكُئوَن  ﴾55﴿ِإن َأْصَحاَب اْلَجنِة اْليَـْوَم ِفي ُشُغٍل فَاِكُهوَن 
.يس ﴾58﴿َسَالٌم قـَْوًال ِمْن َرب رَِحيٍم  ﴾57﴿َلُهْم ِفيَها فَاِكَهٌة َوَلُهْم َما َيدُعوَن  ﴾56﴿  

.فاطر ﴾7﴿الِذيَن َكَفُروا َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َوالِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبيٌر   

َوقَاُلوا  ﴾33﴿َجناُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها ُيَحلْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر 
الِذي َأَحلَنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن  ﴾34﴿اْلَحْمُد لِلِه الِذي َأْذَهَب َعنا اْلَحَزَن ِإن رَبـَنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر 

.فاطر ﴾35﴿َفْضِلِه َال َيَمسَنا ِفيَها َنَصٌب َوَال َيَمسَنا ِفيَها لُُغوٌب   



.سبأ ﴾4﴿لَِيْجِزَي الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت ُأولَِئَك َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكرِيٌم   

َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن قـُرِة َأْعُينٍ  َجَزاًء ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلوَن ﴿17﴾ َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن  
َلُهْم َجناُت اْلَمْأَوى نـُُزًال ِبَما   ﴾18﴿ا َال َيْستَـُووَن َكاَن فَاِسقً  َأما الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت فـَ

.السجدة ﴾19﴿َكانُوا يـَْعَمُلوَن   

َخاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اللِه َحقا َوُهَو اْلَعزِيُز  ﴾8﴿ِإن الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َلُهْم َجناُت النِعيِم 
.لقمان ﴾9﴿اْلَحِكيُم   

.الروم ﴾15﴿فََأما الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت فـَُهْم ِفي َرْوَضٍة ُيْحبَـُروَن   

 ﴾23﴿َمِتي َوُأولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم َوالِذيَن َكَفُروا ِبَآيَاِت اللِه َوِلَقائِِه ُأولَِئَك يَِئُسوا ِمْن رَحْ 
.العنكبوت  

َهاُر  َخاِلِديَن ِفيَها َوالِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت لَنُبَـوئـَنـُهْم ِمَن اْلَجنِة ُغَرفًا َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
.العنكبوت ﴾58﴿نِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن   

َها َوُهْم ِمْن فـََزٍع يـَْوَمِئٍذ َآِمُنوَن  ٌر ِمنـْ َلُه َخيـْ .النمل ﴾89﴿َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة فـَ  

.الشعراء ﴾91﴿َوبـُرَزِت اْلَجِحيُم لِْلَغاِويَن  ﴾90﴿َوُأْزِلَفِت اْلَجنُة لِْلُمتِقيَن   

َهاُر َوَيْجَعْل َلَك ُقصُ  ًرا ِمْن َذِلَك َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ ورًا تـََباَرَك الِذي ِإْن َشاَء َجَعَل َلَك َخيـْ
.الفرقان ﴾10﴿  

ٌر َأْم َجنُة اْلُخْلِد الِتي ُوِعَد اْلُمتـُقوَن َكاَنْت َلُهْم َجَزاًء َوَمِصيًرا ﴿15﴾ َلُهْم ِفيَها َما  ُقْل َأَذِلَك َخيـْ
 َيَشاُءوَن َخاِلِدينَ   َكاَن َعَلى رَبَك َوْعًدا َمْسُئوًال ﴿16﴾ الفرقان.



ٌر ُمْستَـَقرا َوَأْحَسُن َمِقيًال  .الفرقان ﴾24﴿َأْصَحاُب اْلَجنِة يـَْوَمِئٍذ َخيـْ  

.المؤمنون ﴾11﴿الِذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن   

َهاُر ُيَحلْوَن فِ  يَها ِمْن ِإن اللَه يُْدِخُل الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
.الحج ﴾23﴿َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر   

َعُدوَن ِإن الِذيَن َسبَـَقْت َلُهْم ِمنا اْلُحسْ  َها ُمبـْ َال َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم ِفي  ﴾101﴿َنى ُأولَِئَك َعنـْ
ُفُسُهْم َخاِلُدوَن  َال َيْحُزنـُُهُم اْلَفَزُع اْألَْكبَـُر َوتـَتَـَلقاُهُم اْلَمَالِئَكُة َهَذا يـَْوُمُكُم  ﴾102﴿َما اْشتَـَهْت أَنـْ

.األنبياء ﴾103﴿الِذي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن   

﴾ َوَمْن يَْأتِِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل 74ِإنُه َمْن يَْأِت رَبُه ُمْجرًِما فَِإن َلُه َجَهنَم َال َيُموُت ِفيَها َوَال َيْحَيا ﴿ 
َهاُر َخاِلدِ 75الصاِلَحاِت فَُأولَِئَك َلُهُم الدرََجاُت اْلُعَال ﴿ يَن ﴾ َجناُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ

.﴾ طه76ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء َمْن تـَزَكى ﴿  

َال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا ِإال  ﴾61﴿َجناِت َعْدٍن الِتي َوَعَد الرْحَمُن ِعَباَدُه بِاْلَغْيِب ِإنُه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِيا 
.يممر  ﴾62﴿َسَالًما َوَلُهْم ِرْزقـُُهْم ِفيَها بُْكَرًة َوَعِشيا   

.مريم ﴾85﴿يـَْوَم َنْحُشُر اْلُمتِقيَن ِإَلى الرْحَمِن َوْفًدا   

.مريم ﴾96﴿ِإن الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُهُم الرْحَمُن ُودا   

َهاُر ُيَحلْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َويـَْلَبسُ  وَن ثَِيابًا ُأولَِئَك َلُهْم َجناُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اْألَنـْ
َرٍق ُمتِكِئيَن ِفيَها َعَلى اْألَرَاِئِك نِْعَم الثـَواُب َوَحُسَنْت ُمْرتـََفًقا   ﴾31﴿ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَتبـْ

.الكهف  



َخاِلِديَن ِفيَها َال  ﴾107﴿ِإن الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجناُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزًال 
َها ِحَوًال  ُغوَن َعنـْ .الكهف ﴾108﴿يـَبـْ  

َوُم َويـَُبشُر اْلُمْؤِمِنيَن الِذيَن يـَْعَمُلوَن الصاِلَحاِت َأن لَ  ُهْم َأْجًرا َكِبيًرا ِإن َهَذا اْلُقْرَآَن يـَْهِدي لِلِتي ِهَي َأقـْ
.اإلسراء ﴾9﴿  

.اإلسراء ﴾21﴿اْنظُْر َكْيَف َفضْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوَلْآلَِخَرُة َأْكبَـُر َدرََجاٍت َوَأْكبَـُر تـَْفِضيًال   

َيا َحَسَنٌة وَ  نـْ ِذيَن َأْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدًرا لِل ِخَرِة َلَداُر اْآلَ َوِقيَل لِلِذيَن اتـَقْوا َماَذا أَنـَْزَل رَبُكْم قَاُلوا َخيـْ
َهاُر َلُهْم ِفيَها َما  ٌر َولَِنْعَم َداُر اْلُمتِقيَن ﴿30﴾ َجناُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ َخيـْ

َيَشاُءونَ   َكَذِلَك َيْجِزي اللُه اْلُمتِقيَن ﴿31﴾ الِذيَن تـَتَـَوفاُهُم اْلَمَالِئَكُة طَيِبيَن يـَُقوُلوَن سَ َالٌم َعَلْيُكُم 
.النحل ﴾32﴿اْدُخُلوا اْلَجنَة ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن   

ُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم  ﴾43﴿َوِإن َجَهنَم َلَمْوِعُدُهْم َأْجَمِعيَن  َواٍب ِلُكل بَاٍب ِمنـْ َعُة أَبـْ ِإن  ﴾44﴿َلَها َسبـْ
َونـََزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن  ﴾46﴿اْدُخُلوَها ِبَسَالٍم َآِمِنيَن  ﴾45﴿اْلُمتِقيَن ِفي َجناٍت َوُعُيوٍن 

َها ِبُمْخَرِجيَن  ﴾47﴿ِغل ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِليَن   ﴾48﴿َال َيَمسُهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم ِمنـْ
.الحجر  

َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها بِِإْذِن رَبِهْم َوُأْدِخَل الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت جَ  ناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
.إبراهيم ﴾23﴿َتِحيتـُُهْم ِفيَها َسَالٌم   

ْم ِمْن ُكل َعَلْيهِ َجناُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها َوَمْن َصَلَح ِمْن َآبَاِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرياتِِهْم َواْلَمَالِئَكُة َيْدُخُلوَن 
.الرعد ﴾24﴿َسَالٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصبَـْرُتْم فَِنْعَم ُعْقَبى الداِر  ﴾23﴿بَاٍب   



َهاُر ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظلَها تِْلَك ُعْقبَ  ى الِذيَن اتـَقْوا َمَثُل اْلَجنِة الِتي ُوِعَد اْلُمتـُقوَن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
.الرعد ﴾35﴿َوُعْقَبى اْلَكاِفرِيَن الناُر   

َر اا َداَمِت السمَ َوَأما الِذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْلَجنِة َخاِلِديَن ِفيَها مَ  َواُت َواْألَْرُض ِإال َما َشاَء رَبَك َعطَاًء َغيـْ
.هود ﴾108﴿َمْجُذوٍذ   

َهاُر فِ  ي َجناِت ِإن الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت يـَْهِديِهْم رَبـُهْم بِِإيَماِنِهْم َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اْألَنـْ
اُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللُهم َوَتِحيتـُُهْم ِفيَها َسَالٌم َوَآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد لِلِه َرب َدْعوَ  ﴾9﴿النِعيِم 

.يونس ﴾10﴿اْلَعاَلِميَن   

لِلِذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى  ﴾25﴿َواللُه َيْدُعو ِإَلى َداِر السَالِم َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 
تَـٌر َوَال ِذلٌة ُأولَِئَك َأْصَحاُب اْلَجنِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  .يونس ﴾26﴿َوزِيَاَدٌة َوَال يـَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قـَ  

 ﴾63﴿وا وََكانُوا يـَتـُقوَن الِذيَن َآَمنُ  ﴾62﴿َأَال ِإن َأْولَِياَء اللِه َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزنُوَن 
َيا َوِفي اْآلَِخَرِة َال تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت اللِه َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِ  نـْ 64﴿يُم َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الد﴾ 

.يونس  

َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ِإن اللَه  ﴾21﴿يـَُبشُرُهْم رَبـُهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َوِرْضَواٍن َوَجناٍت َلُهْم ِفيَها نَِعيٌم ُمِقيٌم 
.التوبة ﴾22﴿ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم   

َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَبًة ِفي َوَعَد اللُه اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها  اْألَنـْ
.التوبة ﴾72﴿َجناِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اللِه َأْكبَـُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم   

َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك اْلَفْوُز  .التوبة ﴾89﴿اْلَعِظيُم َأَعد اللُه َلُهْم َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ  



َيا ُقْل َمْن َحرَم زِيَنَة اللِه الِتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطيَباِت ِمَن الرْزِق ُقْل ِهَي لِلِذيَن َآَمُنوا فِ  نـْ ي اْلَحَياِة الد
.األعراف ﴾32﴿َخاِلَصًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نـَُفصُل اْآلَيَاِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن   

.األنعام ﴾127﴿َلُهْم َداُر السَالِم ِعْنَد رَبِهْم َوُهَو َولِيـُهْم ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلوَن   

َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَ  َبًدا َلُهْم َوالِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
.النساء ﴾57﴿ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهَرٌة َونُْدِخُلُهْم ِظال ظَِليًال   

َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ُقْل َأُؤنـَبُئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن َذِلُكْم  لِلِذيَن اتـَقْوا ِعْنَد رَبِهْم َجناٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
.آل عمران ﴾15﴿َوَأْزَواٌج ُمَطهَرٌة َوِرْضَواٌن ِمَن اللِه َواللُه َبِصيٌر بِاْلِعَباِد   

آل  ﴾133﴿َواُت َواْألَْرُض ُأِعدْت لِْلُمتِقيَن اَها السمَ َوَسارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُكْم َوَجنٍة َعْرضُ 
.عمران  

َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نـُُزًال ِمْن ِعْندِ   اللِه َوَما ِعْنَد َلِكِن الِذيَن اتـَقْوا رَبـُهْم َلُهْم َجناٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
َراِر  ٌر ِلْألَبـْ .آل عمران ﴾198﴿اللِه َخيـْ  

 ُه ِبِه ِعَباَدُه يَا ِعَباِد فَاتـُف اللاِر َوِمْن َتْحِتِهْم ظَُلٌل َذِلَك ُيَخو16﴿ُقوِن َلُهْم ِمْن فـَْوِقِهْم ظَُلٌل ِمَن الن﴾ 
  .الزمر

ْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن قـَيمً  ﴾1﴿اْلَحْمُد لِلِه الِذي أَنـَْزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُه ِعَوًجا  ا لِيـُ
 ﴾3﴿َماِكِثيَن ِفيِه أََبًدا  ﴾2﴿َلُدْنُه َويـَُبشَر اْلُمْؤِمِنيَن الِذيَن يـَْعَمُلوَن الصاِلَحاِت َأن َلُهْم َأْجًرا َحَسًنا 

  .الكهف

  .القارعة ﴾7﴿فـَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة  ﴾6﴿ فََأما َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنهُ 



.الليل ﴾15﴾ َال َيْصَالَها ِإال اْألَْشَقى ﴿14فَأَْنَذْرُتُكْم نَارًا تـََلظى ﴿   

.﴾ البلد20﴾ َعَلْيِهْم نَاٌر ُمْؤَصَدٌة ﴿19َوالِذيَن َكَفُروا ِبَآيَاتَِنا ُهْم َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة ﴿  

ْنَساُن َوأَنى َلُه الذْكَرى ﴾ َوِجيَء 22َوَجاَء رَبَك َواْلَمَلُك َصفا َصفا ﴿ يـَْوَمِئٍذ ِبَجَهنَم يـَْوَمِئٍذ يـََتذَكُر اْإلِ
﴾ َوَال يُوِثُق 25﴾ فـَيَـْوَمِئٍذ َال يـَُعذُب َعَذابَُه َأَحٌد ﴿24﴾ يـَُقوُل يَا لَْيَتِني َقدْمُت ِلَحَياِتي ﴿23﴿

.﴾ الفجر26َوثَاَقُه َأَحٌد ﴿  

﴾ ُتْسَقى ِمْن َعْيٍن َآنَِيٍة 4﴾ َتْصَلى نَارًا َحاِمَيًة ﴿3﴾ َعاِمَلٌة نَاِصَبٌة ﴿2﴿ ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ 
.﴾ الغاشية7﴾ َال ُيْسِمُن َوَال يـُْغِني ِمْن ُجوٍع ﴿6﴾ لَْيَس َلُهْم طََعاٌم ِإال ِمْن َضرِيٍع ﴿5﴿  

رَ 11َويـََتَجنبـَُها اْألَْشَقى ﴿ ﴾ ثُم َال َيُموُت ِفيَها َوَال َيْحَيا 12ى ﴿﴾ الِذي َيْصَلى الناَر اْلُكبـْ
   .﴾ األعلى13﴿

َحرِيِق ِإن الِذيَن فـَتَـُنوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ثُم َلْم يـَُتوبُوا فـََلُهْم َعَذاُب َجَهنَم َوَلُهْم َعَذاُب الْ 
.﴾ البروج10﴿  

﴾ 12﴾ َوَيْصَلى َسِعيًرا ﴿11﴾ َفَسْوَف َيْدُعو ثـُُبورًا ﴿10﴿َوَأما َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه َورَاَء َظْهرِِه 
.اإلنشقاق  

.﴾ اإلنشقاق24فـََبشْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم ﴿  

.﴾ المطففين16اْلَجِحيِم ﴿ ا﴾ ثُم ِإنـُهْم َلَصاُلو 15َكال ِإنـُهْم َعْن رَبِهْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن ﴿  

.﴾ المطففين14َلِفي َجِحيٍم ﴿َوِإن اْلُفجاَر   

.﴾ التكوير13﴾ َوِإَذا اْلَجنُة ُأْزِلَفْت ﴿12َوِإَذا اْلَجِحيُم ُسعَرْت ﴿  



َها َغبَـَرٌة ﴿ تَـَرٌة ﴿40َوُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َعَليـْ  ﴾42﴾ ُأولَِئَك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة ﴿41﴾ تـَْرَهُقَها قـَ
.عبس  

﴾ َال َيُذوُقوَن 23﴾ َالبِِثيَن ِفيَها َأْحَقابًا ﴿22﴾ لِلطاِغيَن َمَآبًا ﴿21اًدا ﴿ِإن َجَهنَم َكاَنْت ِمْرصَ 
﴾ ِإنـُهْم َكانُوا َال 26﴾ َجَزاًء ِوفَاقًا ﴿25﴾ ِإال َحِميًما َوَغساقًا ﴿24ِفيَها بـَْرًدا َوَال َشَرابًا ﴿

ابًا27يـَْرُجوَن ِحَسابًا ﴿ بُوا بَِآيَاتَِنا ِكذ َناُه ِكَتابًا ﴿28﴿ ﴾ وََكذ ﴾ َفُذوُقوا 29﴾ وَُكل َشْيٍء َأْحَصيـْ
َلْن نَزِيدَُكْم ِإال َعَذابًا ﴿ .النبأ﴾ 30فـَ  

﴾ 40ْنُت تـَُرابًا ﴿ِإنا أَْنَذْرنَاُكْم َعَذابًا َقرِيًبا يـَْوَم يـَْنظُُر اْلَمْرُء َما َقدَمْت َيَداُه َويـَُقوُل اْلَكاِفُر يَا لَْيَتِني كُ 
.النبأ  

بُوَن ﴿ ِذي َثَالِث ُشَعٍب ﴿29اْنطَِلُقوا ِإَلى َما ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذ َال ظَِليٍل َوَال 30﴾ اْنطَِلُقوا ِإَلى ِظل ﴾
﴾ َوْيٌل 33﴾ َكأَنُه ِجَماَلٌة ُصْفٌر ﴿32﴾ ِإنـَها تـَْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر ﴿31يـُْغِني ِمَن اللَهِب ﴿

بِيَن ﴿يـَْوَمِئٍذ  يَـْعَتِذُروَن ﴿35﴾ َهَذا يـَْوُم َال يـَْنِطُقوَن ﴿34لِْلُمَكذ ﴾ 36﴾ َوَال يـُْؤَذُن َلُهْم فـَ
.المرسالت  

.﴾ اإلنسان4ِإنا َأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َسَالِسَل َوَأْغَالًال َوَسِعيًرا ﴿  

.﴾ القيامة25اِقَرٌة ﴿﴾ َتُظن َأْن يـُْفَعَل ِبَها فَ 24َوُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ بَاِسَرٌة ﴿  

﴾ َلواَحٌة لِْلَبَشِر 28﴾ َال تـُْبِقي َوَال َتَذُر ﴿27﴾ َوَما َأْدرَاَك َما َسَقُر ﴿26َسُأْصِليِه َسَقَر ﴿
َها ِتْسَعَة َعَشَر ﴿29﴿ .﴾ المدثر30﴾ َعَليـْ  

َنا أَْنَكاًال َوَجِحيًما ﴿ .﴾ المزمل13ًما ﴿﴾ َوطََعاًما َذا ُغصٍة َوَعَذابًا أَلِي12ِإن َلَديـْ  

.﴾ الجن15َوَأما اْلَقاِسطُوَن َفَكانُوا ِلَجَهنَم َحطًَبا ﴿  



﴾ َوَجَمَع فََأْوَعى 17﴾ َتْدُعوا َمْن َأْدبـََر َوتـََولى ﴿16﴾ نـَزاَعًة لِلشَوى ﴿15َكال ِإنـَها َلَظى ﴿
.﴾ المعارج18﴿  

﴾ َخاِشَعًة أَْبَصارُُهْم تـَْرَهُقُهْم 43نـُهْم ِإَلى ُنُصٍب يُوِفُضوَن ﴿يـَْوَم َيْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجَداِث ِسَراًعا َكأَ 
.﴾ المعارج44ِذلٌة َذِلَك اْليَـْوُم الِذي َكانُوا يُوَعُدوَن ﴿  

يَـُقوُل يَا لَْيَتِني َلْم ُأوَت ِكَتابَِيْه ﴿ ﴾ يَا 26َسابَِيْه ﴿﴾ َوَلْم َأْدِر َما حِ 25َوَأما َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه ِبِشَمالِِه فـَ
﴾ ُخُذوُه 29﴾ َهَلَك َعني ُسْلطَانَِيْه ﴿28﴾ َما َأْغَنى َعني َمالَِيْه ﴿27لَْيتَـَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة ﴿ 

ُعوَن ِذرَاًعا فَاْسُلُكوُه 31﴾ ثُم اْلَجِحيَم َصلوُه ﴿30فـَغُلوُه ﴿ ﴾ ثُم ِفي ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبـْ
َلْيَس 34﴾ َوَال َيُحض َعَلى طََعاِم اْلِمْسِكيِن ﴿33َن َال يـُْؤِمُن بِاللِه اْلَعِظيِم ﴿﴾ ِإنُّه َكا32﴿ ﴾ فـَ

﴾ 37﴾ َال يَْأُكُلُه ِإال اْلَخاِطُئوَن ﴿36﴾ َوَال طََعاٌم ِإال ِمْن ِغْسِليٍن ﴿35َلُه اْليَـْوَم َهاُهَنا َحِميٌم ﴿
.الحاقة  

القلم. ﴾33اْآلَِخَرِة َأْكبَـُر َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن ﴿َكَذِلَك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب   

﴾ َخاِشَعًة أَْبَصارُُهْم تـَْرَهُقُهْم ِذلٌة 42يـَْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن ِإَلى السُجوِد َفَال َيْسَتِطيُعوَن ﴿
.م﴾ القل43َوَقْد َكانُوا يُْدَعْوَن ِإَلى السُجوِد َوُهْم َساِلُموَن ﴿  

﴾ ِإَذا أُْلُقوا ِفيَها َسِمُعوا َلَها َشِهيًقا َوِهَي تـَُفوُر 6َولِلِذيَن َكَفُروا ِبَربِهْم َعَذاُب َجَهنَم َوبِْئَس اْلَمِصيُر ﴿
﴾ قَاُلوا بـََلى 8﴿ ﴾ َتَكاُد َتَميـُز ِمَن اْلغَْيِظ ُكلَما أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج َسأََلُهْم َخَزنـَتـَُها أََلْم يَْأِتُكْم َنِذيرٌ 7﴿

ُتْم ِإال ِفي َضَالٍل َكِبيٍر ﴿ َنا َوقـُْلَنا َما نـَزَل اللُه ِمْن َشْيٍء ِإْن أَنـْ بـْ ا 9َقْد َجاَءنَا َنِذيٌر َفَكذَوقَاُلوا َلْو ُكن ﴾
ُسْحًقا ِألَْصَحاِب السِعيِر ﴾ فَاْعتَـَرُفوا ِبَذنِْبِهْم فَ 10َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنا ِفي َأْصَحاِب السِعيِر ﴿

.﴾ الملك11﴿  



َها َمَالِئكَ  ٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها الناُس َواْلِحَجارَُة َعَليـْ
.﴾ التحريم6َال يـَْعُصوَن اللَه َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن ﴿  

.﴾ الطالق10َأَعد اللُه َلُهْم َعَذابًا َشِديًدا ﴿  

بُوا بَِآيَاتَِنا ُأولَِئَك َأْصَحاُب الناِر َخاِلِديَن ِفيَها َوبِْئَس اْلَمِصيُر ﴿ ِذيَن َكَفُروا وََكذالتغابن10َوال ﴾.  

.﴾ الحشر20َأْصَحاُب اْلَجنِة ُهُم اْلَفاِئُزوَن ﴿َال َيْسَتِوي َأْصَحاُب الناِر َوَأْصَحاُب اْلَجنِة   

ُهْم َأْمَواُلُهْم َوَال َأْوَالُدُهْم ِمَن اللِه َشْيًئا ُأولَِئَك َأْصَحاُب الناِر ُهْم ِفيَها َخاِلدُ  ﴾ 17وَن ﴿َلْن تـُْغِنَي َعنـْ
.المجادلة  

﴾ َوِظل ِمْن َيْحُموٍم 42ُموٍم َوَحِميٍم ﴿﴾ ِفي سَ 41َوَأْصَحاُب الشَماِل َما َأْصَحاُب الشَماِل ﴿
َرِفيَن ﴿44﴾ َال بَاِرٍد َوَال َكرِيٍم ﴿43﴿ ْبَل َذِلَك ُمتـْ   .الواقعة ﴾45﴾ ِإنـُهْم َكانُوا قـَ

بُوَن ﴿ وَن اْلُمَكذالَها الضُكْم أَيـِإن وٍم ﴿51ثُمَها ﴾ َفَمالُِئوَن مِ 52﴾ َآلَِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن زَق نـْ
﴾ َهَذا نـُُزُلُهْم 55﴾ َفَشارِبُوَن ُشْرَب اْلِهيِم ﴿54﴾ َفَشارِبُوَن َعَلْيِه ِمَن اْلَحِميِم ﴿53اْلُبطُوَن ﴿

يِن ﴿ الواقعة56يـَْوَم الد ﴾.  

بِيَن الضاليَن ﴿ ا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَكذنـُُزٌل ِمْن َحِميٍم ﴿92َوَأم ﴾ 94﴾ َوَتْصِلَيُة َجِحيٍم ﴿93﴾ فـَ
.﴾ الواقعة95ِإن َهَذا َلُهَو َحق اْلَيِقيِن ﴿  

يـُْؤَخُذ بِالنـَواِصي َواْألَْقَداِم ﴿ بَاِن 41يـُْعَرُف اْلُمْجرُِموَن ِبِسيَماُهْم فـَ ُكَما ُتَكذَآَالِء رَب فَِبَأي ﴾
﴾ 44نَـَها َوبـَْيَن َحِميٍم َآٍن ﴿﴾ َيطُوُفوَن بـَيْـ 43﴾ َهِذِه َجَهنُم الِتي ُيَكذُب ِبَها اْلُمْجرُِموَن ﴿42﴿

.الرحمن  



﴿ اَعُة َأْدَهى َوَأَمراَعُة َمْوِعُدُهْم َوالساْلُمْجرِِميَن ِفي َضَالٍل َوُسُعٍر ﴿46َبِل الس يـَْوَم 47﴾ ِإن ﴾
.﴾ القمر48ُيْسَحُبوَن ِفي الناِر َعَلى ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمس َسَقَر ﴿  

ُهْم  تَـَول َعنـْ ﴾ ُخشًعا أَْبَصارُُهْم َيْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجَداِث َكأَنـُهْم 6يـَْوَم َيدُْع الداِع ِإَلى َشْيٍء ُنُكٍر ﴿فـَ
.﴾8﴾ ُمْهِطِعيَن ِإَلى الداِع يـَُقوُل اْلَكاِفُروَن َهَذا يـَْوٌم َعِسٌر ﴿7َجَراٌد ُمْنَتِشٌر ﴿  

.﴾ القمر8ْن َداِفٍع ﴿﴾ َما َلُه مِ 7ِإن َعَذاَب رَبَك َلَواِقٌع ﴿  

بِيَن ﴿ ِذيَن ُهْم ِفي َخْوٍض يـَْلَعُبوَن ﴿11فـََوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذَم 12﴾ الوَن ِإَلى نَاِر َجَهنيـَْوَم يَُدع ﴾
بُوَن ﴿13َدعا ﴿ ِتي ُكْنُتْم ِبَها ُتَكذاُر الُتْم َال تـُْبصِ 14﴾ َهِذِه الن ﴾ 15ُروَن ﴿﴾ َأَفِسْحٌر َهَذا َأْم أَنـْ

.﴾ الطور16اْصَلْوَها فَاْصِبُروا َأْو َال َتْصِبُروا َسَواٌء َعَلْيُكْم ِإنَما ُتْجَزْوَن َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن ﴿  

.﴾ الذاريات26الِذي َجَعَل َمَع اللِه ِإَلًها َآَخَر فَأَْلِقَياُه ِفي اْلَعَذاِب الشِديِد ﴿  

.﴾ الذاريات30َهِل اْمَتَألِْت َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيٍد ﴿يـَْوَم نـَُقوُل ِلَجَهنَم   

َيا َواْسَتْمتَـْعُتْم  نـْ َباِتُكْم ِفي َحَياِتُكُم الداِر َأْذَهْبُتْم طَيِذيَن َكَفُروا َعَلى النِبَها فَاْليَـْوَم َويـَْوَم يـُْعَرُض ال
﴾ 20ُروَن ِفي اْألَْرِض ِبَغْيِر اْلَحق َوِبَما ُكْنُتْم تـَْفُسُقوَن ﴿ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن ِبَما ُكْنُتْم َتْسَتْكبِ 

.األحقاف  

اَب ِبَما ُكْنُتْم َويـَْوَم يـُْعَرُض الِذيَن َكَفُروا َعَلى الناِر أَلَْيَس َهَذا بِاْلَحق قَاُلوا بـََلى َورَبـَنا قَاَل َفُذوُقوا اْلَعذَ 
.﴾ األحقاف34َتْكُفُروَن ﴿  

.﴾ الجاثية11َهَذا ُهًدى َوالِذيَن َكَفُروا بَِآيَاِت رَبِهْم َلُهْم َعَذاٌب ِمْن رِْجٍز أَلِيٌم ﴿  



﴾ َكَغْلِي اْلَحِميِم 45﴾ َكاْلُمْهِل يـَْغِلي ِفي اْلُبطُوِن ﴿44﴾ طََعاُم اْألَثِيِم ﴿43ِإن َشَجَرَة الزقوِم ﴿
﴾ ثُم ُصبوا فـَْوَق رَْأِسِه ِمْن َعَذاِب اْلَحِميِم 47اْلَجِحيِم ﴿ ﴾ ُخُذوُه فَاْعِتُلوُه ِإَلى َسَواءِ 46﴿
.﴾ الدخان50﴾ ِإن َهَذا َما ُكْنُتْم ِبِه َتْمتَـُروَن ﴿49﴾ ُذْق ِإنَك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرِيُم ﴿48﴿  

ُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن ﴿﴾ َال يـَُفتـُر 74ِإن اْلُمْجرِِميَن ِفي َعَذاِب َجَهنَم َخاِلُدوَن ﴿ ﴾ 75َعنـْ
.الزخرف  

َنا رَبَك قَاَل ِإنُكْم َماِكُثوَن ﴿ .﴾ الزخرف77َونَاَدْوا يَا َماِلُك لِيَـْقِض َعَليـْ  

نْـ  اٍم َنِحَساٍت لُِنِذيَقُهْم َعَذاَب اْلِخْزِي ِفي اْلَحَياِة الدَيا َوَلَعَذاُب فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِيًحا َصْرَصًرا ِفي أَي
.﴾ فصلت16اْآلَِخَرِة َأْخَزى َوُهْم َال يـُْنَصُروَن ﴿  

َلُنِذيَقن الِذيَن َكَفُروا َعَذابًا َشِديًدا َولََنْجزِيـَنـُهْم َأْسَوأَ الِذي َكانُوا يـَْعَمُلوَن ﴿ ﴾ َذِلَك َجَزاُء َأْعَداِء 27فـَ
.﴾ فصلت28َجَزاًء ِبَما َكانُوا بَِآيَاتَِنا َيْجَحُدوَن ﴿اللِه الناُر َلُهْم ِفيَها َداُر اْلُخْلِد   

َلنـَُنبَئن الِذيَن َكَفُروا ِبَما َعِمُلوا َولَُنِذيَقنـُهْم ِمْن َعَذاٍب َغِليٍظ ﴿ .فصلت ﴾50فـَ  

ُفَسُكْم ﴿ .غافر ﴾10ِإن الِذيَن َكَفُروا يـَُناَدْوَن َلَمْقُت اللِه َأْكبَـُر ِمْن َمْقِتُكْم أَنـْ  

﴾ قَاُلوا َأَو َلْم 49َوقَاَل الِذيَن ِفي الناِر ِلَخَزنَِة َجَهنَم اْدُعوا رَبُكْم ُيَخفْف َعنا يـَْوًما ِمَن اْلَعَذاِب ﴿
﴾ 50َضَالٍل ﴿َتُك تَْأتِيُكْم ُرُسُلُكْم بِاْلبَـيـَناِت قَاُلوا بـََلى قَاُلوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفرِيَن ِإال ِفي 

.غافر  

 ﴾72﴾ ِفي اْلَحِميِم ثُم ِفي الناِر ُيْسَجُروَن ﴿71ِإِذ اْألَْغَالُل ِفي َأْعَناِقِهْم َوالسَالِسُل ُيْسَحُبوَن ﴿
  .غافر



َيا َوَلَعَذاُب اْآلَِخَرِة َأْكبَـُر َلْو َكانُوا يـَْعَلمُ  نـْ ُه اْلِخْزَي ِفي اْلَحَياِة الدالزمر26وَن ﴿فََأَذاقـَُهُم الل ﴾.  

َتَدْوا ِبِه ِمْن ُسوِء اْلَعَذاِب يـَْوَم  اْلِقَياَمِة َوَبَدا َوَلْو َأن لِلِذيَن ظََلُموا َما ِفي اْألَْرِض َجِميًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه َالفـْ
وا َوَحاَق ِبِهْم َما َكانُوا ِبِه ﴾ َوَبَدا َلُهْم َسيَئاُت َما َكَسبُ 47َلُهْم ِمَن اللِه َما َلْم َيُكونُوا َيْحَتِسُبوَن ﴿

.﴾ الزمر48َيْستَـْهزُِئوَن ﴿  

برِيَن َويـَْوَم اْلِقَياَمِة تـََرى الِذيَن َكَذبُوا َعَلى اللِه ُوُجوُهُهْم ُمْسَودٌة أَلَْيَس ِفي َجَهنَم َمثْـًوى لِْلُمَتكَ 
.﴾ الزمر60﴿  

َوابـَُها َوقَاَل َلُهْم َخَزنـَتـَُها أََلْم يَْأِتُكْم َوِسيَق الِذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنَم زُ  َمًرا َحتى ِإَذا َجاُءوَها فُِتَحْت أَبـْ
 ُكْم َويـُْنِذُروَنُكْم لَِقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا قَاُلوا بـََلى َوَلِكْن َحقُلوَن َعَلْيُكْم َآيَاِت رَب ْت َكِلَمُة ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَتـْ

َواَب َجَهنَم َخاِلِديَن ِفيَها فَبِْئَس َمثْـَوى اْلُمَتَكبرِيَن 71اِفرِيَن ﴿اْلَعَذاِب َعَلى اْلكَ  ﴾ ِقيَل اْدُخُلوا أَبـْ
.﴾ الزمر72﴿  

﴾ َهَذا فـَْلَيُذوُقوُه َحِميٌم 56﴾ َجَهنَم َيْصَلْونـََها فَِبْئَس اْلِمَهاُد ﴿55َهَذا َوِإن لِلطاِغيَن َلَشر َمَآٍب ﴿
.﴾ ص58َوَآَخُر ِمْن َشْكِلِه َأْزَواٌج ﴿﴾ 57َوَغساٌق ﴿  

ُتْم َعْنُه ُمْعِرُضوَن ﴿67ُقْل ُهَو نـََبأٌ َعِظيٌم ﴿ .﴾ ص68﴾ أَنـْ  

ُهْم َأْجَمِعيَن ﴿84قَاَل فَاْلَحق َواْلَحق َأُقوُل ﴿ .﴾ ص85﴾ َألَْمَألَن َجَهنَم ِمْنَك َوِممْن تَِبَعَك ِمنـْ  

﴾ ِمْن ُدوِن اللِه فَاْهُدوُهْم ِإَلى ِصَراِط 22َوَأْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا يـَْعُبُدوَن ﴿اْحُشُروا الِذيَن ظََلُموا 
.﴾ الصافات23اْلَجِحيِم ﴿  

.الصافات ﴾38اْلَعَذاِب اْألَلِيِم ﴿ اِإنُكْم َلَذائُِقو   



ٌر نـُُزًال َأْم َشَجَرُة الزقوِم ﴿ نَ 62َأَذِلَك َخيـْ ﴾ ِإنـَها َشَجَرٌة َتْخُرُج 63ًة لِلظاِلِميَن ﴿﴾ ِإنا َجَعْلَناَها ِفتـْ
َها َفَمالُِئوَن 65﴾ طَْلُعَها َكأَنُه رُُءوُس الشَياِطيِن ﴿64ِفي َأْصِل اْلَجِحيِم ﴿ ﴾ فَِإنـُهْم َآلَِكُلوَن ِمنـْ

َها اْلُبطُوَن ﴿ َها َلَشْوبًا ِمْن َحِميٍم ﴿66ِمنـْ َلى اْلَجِحيِم  ﴾ ثُم 67﴾ ثُم ِإن َلُهْم َعَليـْ ِإن َمْرِجَعُهْم َإلِ
.﴾ الصافات68﴿  

ُهْم ِمْن َعَذاِبَها َكَذلِ  َيُموُتوا َوَال ُيَخفُف َعنـْ َك َنْجِزي  َوالِذيَن َكَفُروا َلُهْم نَاُر َجَهنَم َال يـُْقَضى َعَلْيِهْم فـَ
َر الِذي ُكنا نـَْعَمُل َأَوَلْم ﴾ َوُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها رَبـَنا َأْخرِْجنَ 36ُكل َكُفوٍر ﴿ ا نـَْعَمْل َصاِلًحا َغيـْ

.﴾ فاطر37نـَُعمرُْكْم َما يـََتذَكُر ِفيِه َمْن َتذَكَر َوَجاءَُكُم النِذيُر َفُذوُقوا َفَما لِلظاِلِميَن ِمْن َنِصيٍر ﴿  

.﴾ سبأ5َذاٌب ِمْن رِْجٍز أَلِيٌم ﴿َوالِذيَن َسَعْوا ِفي َآيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن ُأولَِئَك َلُهْم عَ   

 اِر الِذيَن ظََلُموا ُذوُقوا َعَذاَب النا َونـَُقوُل لِلِتي ُكْنُتْم ِبَها فَاْليَـْوَم َال َيْمِلُك بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض نـَْفًعا َوَال َضر
بُوَن ﴿ سبأ42ُتَكذ ﴾.  

﴾ َوقَاُلوا َآَمنا ِبِه َوأَنى َلُهُم التـَناُوُش ِمْن 51ِمْن َمَكاٍن َقرِيٍب ﴿َوَلْو تـََرى ِإْذ َفزُِعوا َفَال فـَْوَت َوُأِخُذوا 
ْبُل َويـَْقِذُفوَن بِاْلَغْيِب ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد ﴿52َمَكاٍن بَِعيٍد ﴿ نَـُهْم 53﴾ َوَقْد َكَفُروا ِبِه ِمْن قـَ ﴾ َوِحيَل بـَيـْ

ْبُل ِإنـُهْم َكانُوا ِفي َشك ُمرِيٍب ﴿َوبـَْيَن َما َيْشتَـُهوَن َكَما فُِعَل بَِأْشَيا .﴾ سبأ54ِعِهْم ِمْن قـَ  

﴾ َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َال َيِجُدوَن َولِيا َوَال َنِصيًرا 64ِإن اللَه َلَعَن اْلَكاِفرِيَن َوَأَعد َلُهْم َسِعيًرا ﴿
﴾ 66لَْيتَـَنا َأطَْعَنا اللَه َوَأطَْعَنا الرُسوَال ﴿ ﴾ يـَْوَم تـَُقلُب ُوُجوُهُهْم ِفي الناِر يـَُقوُلوَن يَا65﴿

.األحزاب  

رُُءوِسِهْم ِعْنَد رَبِهْم رَبـَنا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعَنا فَاْرِجْعَنا نـَْعَمْل َصاِلًحا ِإنا  اَوَلْو تـََرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن نَاِكُسو 
.﴾ السجدة12ُموِقُنوَن ﴿  



﴾ 14َنِسيُتْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا ِإنا َنِسيَناُكْم َوُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْلِد ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن ﴿َفُذوُقوا ِبَما 
.السجدة  

َلُهْم َجناُت اْلَمْأَوى نـُُزًال ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلوَن ﴿ يَن ﴾ َوَأما الذِ 19َأما الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت فـَ
َها ُأِعيُدوا ِفيَها َوِقيَل َلُهْم ُذوُقوا َعَذاَب ال ناِر الِذي  َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم الناُر ُكلَما َأرَاُدوا َأْن َيْخُرُجوا ِمنـْ

بُوَن ﴿ السجدة20ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذ ﴾.  

  .الروم ﴾10يَاِت اللِه وََكانُوا ِبَها َيْستَـْهزُِئوَن ﴿ثُم َكاَن َعاِقَبَة الِذيَن َأَساُءوا السوَأى َأْن َكذبُوا بِآَ 

  .الروم ﴾12َويـَْوَم تـَُقوُم الساَعُة يـُْبِلُس اْلُمْجرُِموَن ﴿

.﴾ الروم14َويـَْوَم تـَُقوُم الساَعُة يـَْوَمِئٍذ يـَتَـَفرُقوَن ﴿  

بُوا بَِآيَاتَِنا َوِلَقاِء اْآلَ  ِذيَن َكَفُروا وََكذا الالروم16ِخَرِة فَُأولَِئَك ِفي اْلَعَذاِب ُمْحَضُروَن ﴿َوَأم ﴾.  

َر َساَعٍة َكَذِلَك َكانُوا يـُْؤَفُكوَن ﴿ .﴾ الروم55َويـَْوَم تـَُقوُم الساَعُة يـُْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما لَِبُثوا َغيـْ  

َفُع الِذيَن ظََلُموا َمْعِذرَتـُُهْم َوَال ُهْم ُيسْ  يَـْوَمِئٍذ َال يـَنـْ .﴾ الروم57تَـْعَتُبوَن ﴿فـَ  

﴾ يـَْوَم يـَْغَشاُهُم اْلَعَذاُب ِمْن فـَْوِقِهْم 54َيْستَـْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوِإن َجَهنَم َلُمِحيطٌَة بِاْلَكاِفرِيَن ﴿
.﴾ العنكبوت55َوِمْن َتْحِت َأْرُجِلِهْم َويـَُقوُل ُذوُقوا َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن ﴿  

 العنكبوت68َم َمثْـًوى لِْلَكاِفرِيَن ﴿أَلَْيَس ِفي َجَهن ﴾.  

.﴾90َوَمْن َجاَء بِالسيَئِة َفُكبْت ُوُجوُهُهْم ِفي الناِر َهْل ُتْجَزْوَن ِإال َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن ﴿  

.﴾ النمل91َوبـُرَزِت اْلَجِحيُم لِْلَغاِويَن ﴿  



﴾ 93﴾ ِمْن ُدوِن اللِه َهْل يـَْنُصُروَنُكْم َأْو يـَْنَتِصُروَن ﴿92﴿َوِقيَل َلُهْم أَْيَن َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدوَن 
.﴾ الشعراء94َفُكْبِكُبوا ِفيَها ُهْم َواْلَغاُووَن ﴿  

ُهْم َما  206﴾ ثُم َجاَءُهْم َما َكانُوا يُوَعُدوَن ﴿205َأفـََرأَْيَت ِإْن َمتـْعَناُهْم ِسِنيَن ﴿ ﴾ َما َأْغَنى َعنـْ
.﴾ الشعراء207وَن ﴿َكانُوا يَُمتـعُ   

بُوا بِالساَعِة َوَأْعَتْدنَا ِلَمْن َكذَب بِالساَعِة َسِعيًرا ﴿ ِإَذا رَأَتْـُهْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد َسِمُعوا َلَها 11َبْل َكذ ﴾
َها َمَكانًا َضيـًقا ُمَقرنِيَن َدَعْوا ُهَناِلكَ 12تـََغيظًا َوزَِفيًرا ﴿ ﴾ َال َتْدُعوا 13ثـُُبورًا ﴿ ﴾ َوِإَذا أُْلُقوا ِمنـْ

ٌر َأْم َجنُة اْلُخْلِد الِتي ُوِعَد اْلُمتـُقوَن  14اْليَـْوَم ثـُُبورًا َواِحًدا َواْدُعوا ثـُُبورًا َكِثيًرا ﴿ ﴾ ُقْل َأَذِلَك َخيـْ
.﴾ الفرقان15َكاَنْت َلُهْم َجَزاًء َوَمِصيًرا ﴿  

.﴾ الفرقان19يًرا ﴿َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْقُه َعَذابًا َكبِ   

.﴾ الفرقان27َويـَْوَم يـََعض الظاِلُم َعَلى َيَدْيِه يـَُقوُل يَا لَْيَتِني اتَخْذُت َمَع الرُسوِل َسِبيًال ﴿  

.﴾ الفرقان34الِذيَن ُيْحَشُروَن َعَلى ُوُجوِهِهْم ِإَلى َجَهنَم ُأولَِئَك َشر َمَكانًا َوَأَضل َسِبيًال ﴿  

﴾ ِإنـَها َساَءْت ُمْستَـَقرا 65يَن يـَُقوُلوَن رَبـَنا اْصِرْف َعنا َعَذاَب َجَهنَم ِإن َعَذابـََها َكاَن َغَراًما ﴿َوالذِ 
.﴾ الفرقان66َوُمَقاًما ﴿  

.﴾ النور57﴿َال َتْحَسَبن الِذيَن َكَفُروا ُمْعِجزِيَن ِفي اْألَْرِض َوَمْأَواُهُم الناُر َولَِبْئَس اْلَمِصيُر   

ُفَسُهْم ِفي َجَهنَم َخاِلُدوَن ﴿ ﴾ تـَْلَفُح ُوُجوَهُهُم 103َوَمْن َخفْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك الِذيَن َخِسُروا أَنـْ
َنا ِشْقَوتـَُنا وَُكنا قـَْوًما َضاليَن ﴿104الناُر َوُهْم ِفيَها َكاِلُحوَن ﴿  ﴾106﴾ قَاُلوا رَبـَنا َغَلَبْت َعَليـْ

َها فَِإْن ُعْدنَا فَِإنا ظَاِلُموَن ﴿ ﴾ ِإنُه  108﴾ قَاَل اْخَسُئوا ِفيَها َوَال ُتَكلُموِن ﴿107رَبـَنا َأْخرِْجَنا ِمنـْ



ُر الراِحِميَن ﴿ ﴾ 109َكاَن َفرِيٌق ِمْن ِعَباِدي يـَُقوُلوَن رَبـَنا َآَمنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَْنَت َخيـْ
ُهْم َتْضَحُكوَن ﴿فَاتخَ  تـُُهُم اْليَـْوَم ِبَما 110ْذُتُموُهْم ِسْخرِيا َحتى أَْنَسوُْكْم ِذْكِري وَُكْنُتْم ِمنـْ ﴾ ِإني َجَزيـْ

.﴾ المؤمنون111َصبَـُروا أَنـُهْم ُهُم اْلَفاِئُزوَن ﴿  

 ا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُمْرِضَعٍة َعم اَس ُسَكاَرى َوَما  يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهُل ُكلَذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوتـََرى الن
.الحج ﴾2ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكن َعَذاَب اللِه َشِديٌد ﴿  

﴾ ُيْصَهُر ِبِه َما ِفي 19فَالِذيَن َكَفُروا ُقطَعْت َلُهْم ثَِياٌب ِمْن نَاٍر ُيَصب ِمْن فـَْوِق رُُءوِسِهُم اْلَحِميُم ﴿
َها ِمْن َغم 21﴾ َوَلُهْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد ﴿20َواْلُجُلوُد ﴿ُبطُوِنِهْم  ﴾ ُكلَما َأرَاُدوا َأْن َيْخُرُجوا ِمنـْ

.الحج ﴾22ُأِعيُدوا ِفيَها َوُذوُقوا َعَذاَب اْلَحرِيِق ﴿  

﴾ 39ظُُهورِِهْم َوَال ُهْم يـُْنَصُروَن ﴿ َلْو يـَْعَلُم الِذيَن َكَفُروا ِحيَن َال َيُكفوَن َعْن ُوُجوِهِهُم الناَر َوَال َعنْ 
َهتـُُهْم َفَال َيْسَتِطيُعوَن َردَها َوَال ُهْم يـُْنَظُروَن ﴿ َتبـْ .﴾ األنبياء40َبْل تَْأتِيِهْم بـَْغَتًة فـَ  

ُهْم نـَْفَحٌة ِمْن َعَذاِب رَبَك لَيَـُقوُلن يَا َلَنا ِإنا ُكنا ظَاِلِميَن ﴿ َولَِئْن َمستـْ .﴾ األنبياء46َويـْ  

.طه ﴾74ِإنُه َمْن يَْأِت رَبُه ُمْجرًِما فَِإن َلُه َجَهنَم َال َيُموُت ِفيَها َوَال َيْحَيا ﴿  

﴾ َأْسِمْع ِبِهْم َوأَْبِصْر 37فَاْختَـَلَف اْألَْحَزاُب ِمْن بـَْيِنِهْم فـََوْيٌل لِلِذيَن َكَفُروا ِمْن َمْشَهِد يـَْوٍم َعِظيٍم ﴿
﴾ َوأَْنِذْرُهْم يـَْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْألَْمُر 38ُتونـََنا َلِكِن الظاِلُموَن اْليَـْوَم ِفي َضَالٍل ُمِبيٍن ﴿يـَْوَم يَأْ 

.﴾ مريم39َوُهْم ِفي َغْفَلٍة َوُهْم َال يـُْؤِمُنوَن ﴿  

.﴾ مريم79َكال َسَنْكُتُب َما يـَُقوُل َونَُمد َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمدا ﴿  

.﴾86﴾ َوَنُسوُق اْلُمْجرِِميَن ِإَلى َجَهنَم ِوْرًدا ﴿85يـَْوَم َنْحُشُر اْلُمتِقيَن ِإَلى الرْحَمِن َوْفًدا ﴿  



ْئَس ي اْلُوُجوَه بِ ِإنا َأْعَتْدنَا لِلظاِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقـَُها َوِإْن َيْسَتِغيُثوا يـَُغاثُوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل َيْشوِ 
.﴾ مريم29الشَراُب َوَساَءْت ُمْرتـََفًقا ﴿  

َلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال يُـ  َغاِدُر َوُوِضَع اْلِكَتاُب فـَتَـَرى اْلُمْجرِِميَن ُمْشِفِقيَن ِمما ِفيِه َويـَُقوُلوَن يَا َويـْ
.﴾ الكهف49ًرا َوَال َيْظِلُم رَبَك َأَحًدا ﴿َصِغيَرًة َوَال َكِبيَرًة ِإال َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاضِ   

َها َمْصرِفًا ﴿ .﴾ الكهف53َورََأى اْلُمْجرُِموَن الناَر َفظَنوا أَنـُهْم ُمَواِقُعوَها َوَلْم َيِجُدوا َعنـْ  

.﴾ الكهف100َوَعَرْضَنا َجَهنَم يـَْوَمِئٍذ لِْلَكاِفرِيَن َعْرًضا ﴿  

﴾ 105َكَفُروا بَِآيَاِت رَبِهْم َوِلَقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَال نُِقيُم َلُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزنًا ﴿ُأولَِئَك الِذيَن  
.﴾ الكهف106َذِلَك َجَزاُؤُهْم َجَهنُم ِبَما َكَفُروا َواتَخُذوا َآيَاِتي َوُرُسِلي ُهُزًوا ﴿  

.﴾ اإلسراء8ِصيًرا ﴿َوَجَعْلَنا َجَهنَم لِْلَكاِفرِيَن حَ   

.﴾ اإلسراء10َوَأن الِذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاْآلَِخَرِة َأْعَتْدنَا َلُهْم َعَذابًا أَلِيًما ﴿  

ْدُحورًا ْذُموًما مَ َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ثُم َجَعْلَنا َلُه َجَهنَم َيْصَالَها مَ 
.﴾ اإلسراء18﴿  

ُهْم فَِإن َجَهنَم َجَزاؤُُكْم َجَزاًء َمْوُفورًا ﴿ .اإلسراء ﴾63قَاَل اْذَهْب َفَمْن تَِبَعَك ِمنـْ  

َلْن َتِجَد َلُهْم َأْولَِياَء ِمْن ُدونِِه َوَنْحُشُرُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا وَ  ا َوُصما ُبْكمً َوَمْن ُيْضِلْل فـَ
.اإلسراء ﴾97َمْأَواُهْم َجَهنُم ُكلَما َخَبْت ِزْدنَاُهْم َسِعيًرا ﴿  

ُهْم َوَال ُهْم يـُْنَظُروَن ﴿ .﴾ النحل85َوِإَذا رََأى الِذيَن ظََلُموا اْلَعَذاَب َفَال ُيَخفُف َعنـْ  



.﴾ النحل88بًا فـَْوَق اْلَعَذاِب ِبَما َكانُوا يـُْفِسُدوَن ﴿الِذيَن َكَفُروا َوَصدوا َعْن َسِبيِل اللِه ِزْدنَاُهْم َعَذا  

.﴾ الحجر50﴾ َوَأن َعَذاِبي ُهَو اْلَعَذاُب اْألَلِيُم ﴿49نـَبْئ ِعَباِدي أَني أَنَا اْلَغُفوُر الرِحيُم ﴿  

.﴾ إبراهيم2يَن ِمْن َعَذاٍب َشِديٍد ﴿اللِه الِذي َلُه َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َوَوْيٌل لِْلَكاِفرِ   

﴾ 16﴾ ِمْن َورَائِِه َجَهنُم َوُيْسَقى ِمْن َماٍء َصِديٍد ﴿15َواْستَـْفَتُحوا َوَخاَب ُكل َجباٍر َعِنيٍد ﴿
َورَائِِه َعَذاٌب َغِليٌظ يـََتَجرُعُه َوَال َيَكاُد ُيِسيُغُه َويَْأتِيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكل َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَميٍت َوِمْن 

.﴾ إبراهيم17﴿  

.﴾ إبراهيم29َجَهنَم َيْصَلْونـََها َوبِْئَس اْلَقَراُر ﴿  

ُرُهْم لِيَـْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اْألَْبَصاُر  َما يـَُؤخاِلُموَن ِإنا يـَْعَمُل الظَه َغاِفًال َعمالل 42﴿َوَال َتْحَسَبن ﴾
.﴾ إبراهيم43رُُءوِسِهْم َال يـَْرَتد ِإلَْيِهْم َطْرفـُُهْم َوَأْفِئَدتـُُهْم َهَواٌء ﴿ُمْهِطِعيَن ُمْقِنِعي   

﴾ َسَرابِيُلُهْم ِمْن َقِطَراٍن َوتـَْغَشى ُوُجوَهُهُم الناُر 49َوتـََرى اْلُمْجرِِميَن يـَْوَمِئٍذ ُمَقرنِيَن ِفي اْألَْصَفاِد ﴿
.﴾ إبراهيم50﴿  

وا ِبَربِهْم َوُأولَِئَك اْألَْغَالُل ِفي َأْعَناِقِهْم َوُأولَِئَك َأْصَحاُب الناِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ُأولَِئَك الِذيَن َكَفرُ 
  .الرعد﴾ 5﴿

.الرعد ﴾6َوِإن رَبَك َلَشِديُد اْلِعَقاِب ﴿  

َلْو َأن َلُهْم َما ِفي اْألَْرِض َجِميًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه لِلِذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربِهُم اْلُحْسَنى َوالِذيَن َلْم َيْسَتِجيُبوا َلُه 
َتَدْوا ِبِه ُأولَِئَك َلُهْم ُسوُء اْلِحَساِب َوَمْأَواُهْم َجَهنُم وَ  .الرعد ﴾18﴿ بِْئَس اْلِمَهادُ َالفـْ  



ُقُضوَن َعْهَد اللِه ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقِه َويـَْقطَُعوَن َما َأَمَر اللُه ِبِه َأْن يُوَصَل َويـُْفِسُدونَ   ِفي اْألَْرِض َوالِذيَن يـَنـْ
اِر ُأولَِئَك َلُهُم اللْعَنُة  الرعد ﴾25﴿َوَلُهْم ُسوُء الد.  

َيا َوَلَعَذا نـْ ِه ِمْن َواٍق ﴿َلُهْم َعَذاٌب ِفي اْلَحَياِة الدَوَما َلُهْم ِمَن الل الرعد ﴾34ُب اْآلَِخَرِة َأَشق.  

ُهْم َشِقي َوَسِعيٌد ﴿ ﴾ فََأما الِذيَن َشُقوا َفِفي الناِر َلُهْم 105يـَْوَم يَْأِت َال َتَكلُم نـَْفٌس ِإال بِِإْذنِِه َفِمنـْ
َواُت َواْألَْرُض ِإال َما َشاَء رَبَك ِإن رَبَك اَما َداَمِت السمَ  ﴾ َخاِلِديَن ِفيَها106ِفيَها زَِفيٌر َوَشِهيٌق ﴿

.﴾ هود107فـَعاٌل ِلَما يُرِيُد ﴿  

َوَيْستَـْنِبُئوَنَك  ﴾52ثُم ِقيَل لِلِذيَن ظََلُموا ُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْلِد َهْل ُتْجَزْوَن ِإال ِبَما ُكْنُتْم َتْكِسُبوَن ﴿
ُتْم ِبُمْعِجزِيَن ﴿ َأَحق ُهوَ  ﴾ َوَلْو َأن ِلُكل نـَْفٍس ظََلَمْت َما ِفي 53ُقْل ِإي َورَبي ِإنُه َلَحق َوَما أَنـْ

نَـُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم َال يُظْ  َتَدْت ِبِه َوَأَسروا النَداَمَة َلما رََأُوا اْلَعَذاَب َوُقِضَي بـَيـْ َلُموَن اْألَْرِض َالفـْ
.س﴾ يون54﴿  

َنا َمْرِجُعُهْم ثُم 69ُقْل ِإن الِذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللِه اْلَكِذَب َال يـُْفِلُحوَن ﴿ َيا ثُم ِإلَيـْ نـْ َمَتاٌع ِفي الد ﴾
.﴾ يونس70نُِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشِديَد ِبَما َكانُوا َيْكُفُروَن ﴿  

ُفِسِهْم بِاْلُكْفِر ُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َما َكاَن لِْلُمْشرِِكيَن َأْن يـَْعُمُروا َمسَ  اِجَد اللِه َشاِهِديَن َعَلى أَنـْ
.التوبة ﴾17﴿ الناِر ُهْم َخاِلُدونَ َوِفي   

﴾ 63﴿ اْلَعِظيمُ اْلِخْزُي أََلْم يـَْعَلُموا أَنُه َمْن ُيَحاِدِد اللَه َوَرُسوَلُه فََأن َلُه نَاَر َجَهنَم َخاِلًدا ِفيَها َذِلَك 
.التوبة  

.﴾ األنفال14َذِلُكْم َفُذوُقوُه َوَأن لِْلَكاِفرِيَن َعَذاَب الناِر ﴿  



رِيِق َوَلْو تـََرى ِإْذ يـَتَـَوفى الِذيَن َكَفُروا اْلَمَالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَارَُهْم َوُذوُقوا َعَذاَب اْلحَ 
ٍم لِْلَعِبيِد ﴿﴾ َذِلَك ِبَما 50﴿ َه لَْيَس ِبَظالالل َمْت أَْيِديُكْم َوَأناألنفال51َقد ﴾.  

َواُب السَماِء َوَال َيْدُخُلوَن الْ  َها َال تـَُفتُح َلُهْم أَبـْ بُوا ِبَآيَاتَِنا َواْسَتْكبَـُروا َعنـْ ِذيَن َكذال ى يَِلَج ِإنَة َحتَجن
﴾ َلُهْم ِمْن َجَهنَم ِمَهاٌد َوِمْن فـَْوِقِهْم َغَواٍش 40اِط وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْجرِِميَن ﴿اْلَجَمُل ِفي َسم اْلِخيَ 

.﴾ األعراف41وََكَذِلَك َنْجِزي الظاِلِميَن ﴿  

ْدُتْم َما َوَعَد رَبُكْم َأْصَحاَب الناِر َأْن َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا رَبـَنا َحقا فـََهْل َوجَ  َونَاَدى َأْصَحاُب اْلَجنةِ 
نَـُهْم َأْن َلْعَنُة اللِه َعَلى الظاِلِميَن ﴿ .﴾ األعراف44َحقا قَاُلوا نـََعْم فََأذَن ُمَؤذٌن بـَيـْ  

ْنُتْم رَِجاًال يـَْعرُِفونـَُهْم ِبِسيَماُهْم قَاُلوا َما َأْغَنى َعْنُكْم َجْمُعُكْم َوَما كُ  َأْصَحاُب اْألَْعَرافِ َونَاَدى 
﴾ َأَهُؤَالِء الِذيَن َأْقَسْمُتْم َال يـََنالُُهُم اللُه ِبَرْحَمٍة اْدُخُلوا اْلَجنَة َال َخْوٌف َعَلْيُكْم َوَال 48َتْسَتْكِبُروَن ﴿

ُتْم َتْحَزنُوَن ﴿ َنا ِمَن اْلمَ 49أَنـْ اِء َأْو ِمما ﴾ َونَاَدى َأْصَحاُب الناِر َأْصَحاَب اْلَجنِة َأْن َأِفيُضوا َعَليـْ
الِذيَن اتَخُذوا ِدينَـُهْم َلْهًوا َوَلِعًبا َوَغرتْـُهُم  ﴾50َرزََقُكُم اللُه قَاُلوا ِإن اللَه َحرَمُهَما َعَلى اْلَكاِفرِيَن ﴿

َيا فَاْليَـْوَم نـَْنَساُهْم َكَما َنُسوا ِلَقاَء يـَْوِمِهْم َهَذا َوَما َكانُوا نـْ 51بَِآيَاتَِنا َيْجَحُدوَن ﴿ اْلَحَياُة الد ﴾
.األعراف  

﴾ َمْن ُيْصَرْف َعْنُه يـَْوَمِئٍذ فـََقْد رَِحَمُه َوَذِلَك 15ُقْل ِإني َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت رَبي َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم ﴿
.﴾ األنعام16اْلَفْوُز اْلُمِبيُن ﴿  

لَْيتَـَنا نـَُرد َوَال نَُكذَب ِبَآيَاِت رَبـَنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن  َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى الناِر فـََقاُلوا يَا
ْبُل َوَلْو رُدوا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه َوِإنـُهْم َلَكاِذبُوَن 27﴿ ﴾ َبْل َبَدا َلُهْم َما َكانُوا ُيْخُفوَن ِمْن قـَ
ُعوثِيَن ﴿﴾ َوقَاُلوا ِإْن ِهَي ِإال َحَياتـَُنا ال28﴿ َيا َوَما َنْحُن ِبَمبـْ نـْ ِهْم 29دَوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى رَب ﴾



﴾ َقْد َخِسَر 30قَاَل أَلَْيَس َهَذا بِاْلَحق قَالُوا بـََلى َورَبـَنا قَاَل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُروَن ﴿
 ِه َحتبُوا بِِلَقاِء الل ِذيَن َكذْطَنا ِفيَها َوُهْم الاَعُة بـَْغَتًة قَاُلوا يَا َحْسَرتـََنا َعَلى َما فـَرى ِإَذا َجاَءتْـُهُم الس

َيا ِإال َلِعٌب َوَلْهٌو َولَلداُر  ﴾31َيْحِمُلوَن َأْوزَارَُهْم َعَلى ظُُهورِِهْم َأَال َساَء َما َيِزُروَن ﴿ نـْ َوَما اْلَحَياُة الد
ٌر  .﴾ األنعام32لِلِذيَن يـَتـُقوَن َأَفَال تـَْعِقُلوَن ﴿اْآلَِخَرُة َخيـْ  

أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكُم اْليَـْوَم ُتْجَزْوَن  ابَاِسطُو َوَلْو تـََرى ِإِذ الظاِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمَالِئَكُة 
َر اْلَحق وَُكْنُتْم َعْن َآيَاتِِه َتْسَتْكِبُروَن ﴿ ﴾ َوَلَقْد 93َعَذاَب اْلُهوِن ِبَما ُكْنُتْم تـَُقوُلوَن َعَلى اللِه َغيـْ

َما َخوْلَناُكْم َورَاَء ظُُهورُِكْم َوَما نـََرى َمَعُكْم ُشَفَعاءَُكُم  ِجْئُتُمونَا فـَُراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوَل َمرٍة َوتـَرَْكُتمْ 
َنُكْم َوَضل َعْنُكْم َما ُكْنُتْم تـَْزُعُموَن ﴿ .﴾ األنعام94الِذيَن زََعْمُتْم أَنـُهْم ِفيُكْم ُشرََكاُء َلَقْد تـََقطَع بـَيـْ  

.لمائدةا ﴾33َوَلُهْم ِفي اْآلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم ﴿  

َمَعُه لِيَـْفَتُدوا ِبِه ِمْن َعَذاِب يـَْوِم اْلِقَياَمِة َما  َجِميًعا َوِمثْـَلهُ ِإن الِذيَن َكَفُروا َلْو َأن َلُهْم َما ِفي اْألَْرِض 
ُهْم َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ﴿ َها َوَلُهْم ﴾ يُرِيُدوَن َأْن َيْخُرُجوا ِمَن الناِر َوَما ُهْم ِبخَ 36تـُُقبَل ِمنـْ ارِِجيَن ِمنـْ

.المائدة ﴾37َعَذاٌب ُمِقيٌم ﴿  

.النساء ﴾14َوَمْن يـَْعِص اللَه َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعد ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه نَارًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهيٌن ﴿  

ُهْم َمْن َصد َعْنُه وََكَفى  ُهْم َمْن َآَمَن ِبِه َوِمنـْ ﴾ ِإن الِذيَن َكَفُروا بَِآيَاتَِنا َسْوَف 55ِبَجَهنَم َسِعيًرا ﴿َفِمنـْ
َرَها لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإن اللَه َكانَ  ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغيـْ َما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَعزِيًزا  ُنْصِليِهْم نَارًا ُكل

.﴾ النساء56َحِكيًما ﴿  

ُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا ُكنا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اْألَْرِض قَاُلوا أََلْم  ِإن الِذيَن تـََوفاُهمُ  اْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمي أَنـْ
.النساء ﴾97﴿ َجَهنُم َوَساَءْت َمِصيًراَتُكْن َأْرُض اللِه َواِسَعًة فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها فَُأولَِئَك َمْأَواُهْم   



َها َمِحيًصا ﴿ُأولَِئَك َمْأوَ  .النساء ﴾121اُهْم َجَهنُم َوَال َيِجُدوَن َعنـْ  

.النساء ﴾138َبشِر اْلُمَناِفِقيَن بَِأن َلُهْم َعَذابًا أَلِيًما ﴿  

.النساء ﴾146َوَسْوَف يـُْؤِت اللُه اْلُمْؤِمِنيَن َأْجًرا َعِظيًما ﴿  

 ِذيَن َكَفُروا َوظََلُموا َلْم َيُكِن اللال َم 168ُه لِيَـْغِفَر َلُهْم َوَال لِيَـْهِديـَُهْم َطرِيًقا ﴿ِإنَطرِيَق َجَهن ِإال ﴾
.النساء ﴾169َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا وََكاَن َذِلَك َعَلى اللِه َيِسيًرا ﴿  

يـَُوفيِهْم ُأُجورَُهْم َوَيزِيُدُهْم مِ  ْن َفْضِلِه َوَأما الِذيَن اْستَـْنَكُفوا فََأما الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت فـَ
بـُُهْم َعَذابًا أَلِيًما َوَال َيِجُدوَن َلُهْم ِمْن ُدوِن اللِه َولِيا َوَال َنِصيًرا ﴿ النساء ﴾173َواْسَتْكبَـُروا فـَيـَُعذ.  

ُهْم َأْمَواُلُهْم َوَال َأْوَالُدُهمْ   ﴾10ِمَن اللِه َشْيًئا َوُأولَِئَك ُهْم َوُقوُد الناِر ﴿ ِإن الِذيَن َكَفُروا َلْن تـُْغِنَي َعنـْ
  .آل عمران

.﴾ آل عمران12ُقْل لِلِذيَن َكَفُروا َستـُْغَلُبوَن َوُتْحَشُروَن ِإَلى َجَهنَم َوبِْئَس اْلِمَهاُد ﴿  

َنُه َأَمًدا يـَْوَم َتِجُد ُكل نـَْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضًرا َوَما َعِمَلْت مِ  نَـَها َوبـَيـْ ْن ُسوٍء تـََود َلْو َأن بـَيـْ
.﴾ آل عمران30بَِعيًدا َوُيَحذرُُكُم اللُه نـَْفَسُه َواللُه رَُءوٌف بِاْلِعَباِد ﴿  

َيا َواْآلَِخَرِة َوَما َلُهْم ِمْن نَ  نـْ بـُُهْم َعَذابًا َشِديًدا ِفي الد ِذيَن َكَفُروا فَُأَعذا الآل 56اِصرِيَن ﴿فََأم ﴾
.عمران  

َيض ُوُجوٌه َوَتْسَود ُوُجوٌه فََأما الِذيَن اْسَودْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتْم بـَْعَد ِإيَماِنُكْم َفُذو  ُقوا اْلَعَذاَب يـَْوَم تـَبـْ
َفِفي رَْحَمِة اللِه ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  ابـَْيضْت ُوُجوُهُهمْ ﴾ َوَأما الِذيَن 106ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُروَن ﴿

.آل عمران ﴾107﴿  



ُهمْ ِإن الِذيَن َكَفُروا  َأْمَواُلُهْم َوَال َأْوَالُدُهْم ِمَن اللِه َشْيًئا َوُأولَِئَك َأْصَحاُب الناِر ُهْم ِفيَها  َلْن تـُْغِنَي َعنـْ
.آل عمران ﴾116َخاِلُدوَن ﴿  

َتُه َوَما لِلظاِلِميَن ِمْن أَْنَصاٍر ﴿ رَبـَنا ِإنَك َمنْ  .آل عمران ﴾192ُتْدِخِل الناَر فـََقْد َأْخَزيـْ  

﴾ 161يَن ﴿ِإن الِذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفاٌر ُأولَِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اللِه َواْلَمَالِئَكِة َوالناِس َأْجَمعِ 
 ُهُم اْلَعَذاُب َوَال ُهْم يـُْنَظُروَن ﴿َخاِلِديَن ِفيَها َال ُيَخف .البقرة ﴾162ُف َعنـْ  

 ا َكَذِلَك يُرِيِهُم اللُءوا ِمنُهْم َكَما تـَبَـر َنَتبَـرَأ ِمنـْ ُه َأْعَماَلُهْم َحَسَراٍت َوقَاَل الِذيَن اتـبَـُعوا َلْو َأن لََنا َكرًة فـَ
 البقرة ﴾167اِر ﴿َعَلْيِهْم َوَما ُهْم ِبَخارِِجيَن ِمَن الن.  

 ُأولَِئَك الِذيَن اْشتَـَرُوا الضَالَلَة بِاْلُهَدى َواْلَعَذاَب بِاْلَمْغِفَرِة َفَما َأْصبَـَرُهْم َعَلى النارِ  ﴿175﴾ البقرة.

 ﴾11َحاِمَيٌة ﴿﴾ نَاٌر 10﴾ َوَما َأْدرَاَك َما ِهَيْه ﴿9﴾ فَأُمُه َهاِويٌَة ﴿8َوَأما َمْن َخفْت َمَوازِيُنُه ﴿
.القارعة  

﴾ الِتي َتطِلُع 6﴾ نَاُر اللِه اْلُموَقَدُة ﴿5﴾ َوَما َأْدرَاَك َما اْلُحَطَمُة ﴿4َكال لَيـُْنَبَذن ِفي اْلُحَطَمِة ﴿
.الهمزة ﴾9﴾ ِفي َعَمٍد ُمَمدَدٍة ﴿8﴾ ِإنـَها َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة ﴿7َعَلى اْألَْفِئَدِة ﴿  

ُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم ﴿43نَم َلَمْوِعُدُهْم َأْجَمِعيَن ﴿َوِإن َجهَ  َواٍب ِلُكل بَاٍب ِمنـْ َعُة أَبـْ  ﴾44﴾ َلَها َسبـْ
.الحجر  

َها 44َوتـََرى الظاِلِميَن َلما رََأُوا اْلَعَذاَب يـَُقوُلوَن َهْل ِإَلى َمَرد ِمْن َسِبيٍل ﴿ ﴾ َوتـََراُهْم يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
.الشورى ﴾45ِمَن الذل يـَْنظُُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفي ﴿َخاِشِعيَن   



ُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقَيامَ  ِة َأَال َذِلَك ُهَو فَاْعُبُدوا َما ِشْئُتْم ِمْن ُدونِِه ُقْل ِإن اْلَخاِسرِيَن الِذيَن َخِسُروا أَنـْ
ظَُلٌل ِمَن الناِر َوِمْن َتْحِتِهْم ظَُلٌل َذِلَك ُيَخوُف اللُه ِبِه  ﴾ َلُهْم ِمْن فـَْوِقِهمْ 15اْلُخْسَراُن اْلُمِبيُن ﴿

  .الزمر ﴾16﴿ فَاتـُقونِ  عبادِعَباَدُه يَا 

  

  اBحاديث النبوية: ثانيا

  .دقيقة 30: الوقت المطلوب

: لقاب قوس أحدكم وفي رواية: "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال-
فمن زحزح عن النار وأدخل {: اقرءوا إن شئتم موضع قدم من الجنة، خير من الدنيا وما فيها

."}وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور ،الجنة فقد فاز  

بجبة ديباج منسوج فيها  صلى اهللا عليه وسلمأرسل إلى رسول اهللا : عن واقد بن عمرو قال-
فجعل  ،فصعد المنبروسلم قبل أن ينهى عن الحرير صلى اهللا عليه فلبسها رسول اهللا " ،الذهب

ما رأينا ثوبا قط : ، قالوا"أتعجبون منها؟: "صلى اهللا عليه وسلمالناس يلمسونها، فقال رسول اهللا 
لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما : "صلى اهللا عليه وسلمأحسن منه، فقال رسول اهللا 

."ترون  

لو أن ما يقل ظفرا مما في : "صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  قال: عن سعد بن أبي وقاص قال-
الجنة بدا لتزخرفت له خوافق السموات واألرض ولو أن رجال من أهل الجنة اطلع فبدت أساوره 

  ."كما تطمس الشمس ضوء النجوم  ،لطمس ضوءه ضوء الشمس

من أحد يموت سقطا  ما: "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن المقدام بن معديكرب قال-
كان على مسحة آدم، وصورة يوسف،   ،فمن كان من أهل الجنة ،وال هرما إال بعث ابن ثالثين سنة

  ."عظموا وفخموا كالجبال ،وقلب أيوب، ومن كان من أهل النار



النار نام هاربها، وال مثل ما رأيت مثل : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أبي هريرة قال-
  ."بهاالجنة نام طال

أول  يدخل الجنة من أمتي: "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن جابر بن عبد اهللا قال-
 ال يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم ،متماسكون آخذ بعضهم بعضا زمرة سبعون ألفا بغير حساب

 لسماء إضاءةفي ام الذين يلونهم على أشد كوكب دري ث تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر
إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فال : وينادي مناد ثم هم بعد ذلك منازل

تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فال تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبدا، فذلك قوله 
 ،وال يبصقون فيها ثيابهم ال تبلى ،}ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون{: عز وجل

 آنيتهم الذهب والفضة ،ويكون طعامهم ذلك جشاء ،وال يتغوطون ،وال يبولون وال يمتخطون
يلهمون  ،ووقود مجامرهم األلوة األنجوج ،وأمشاطهم من الذهب والفضة، ورشحهم المسك

رجل قلوبهم على قلب  التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس أخالقهم على خلق رجل واحد
ستون ذراعا في  ،على صورة أبيهم آدم واحد ال اختالف بينهم وال تباغض أبناء ثالث وثالثين

لكل واحد  أزواجهم الحور العين ،بيض جعاد، جرد مرد مكحلون، في سبعة أذرع عرضا السماء
من وراء العظم واللحم والثياب من  على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ سوقهما منهم زوجتان

أعزب يسبحون اهللا بكرة  ،وما في الجنة، كما يرى الشراب األحمر في الزجاجة البيضاءالحسن  
  .وعشيا

: قال اهللا عز وجل: "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن سهل بن سعد الساعدي قال-
ذخرا بله  ،وال خطر على قلب بشر ،وال أذن سمعت ،أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت

  ."}فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا عملون{: ثم قرأ ،ما أطلعكم اهللا عليه

إن اهللا خلق جنة عدن وبناها : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أبي سعيد الخدري قال-
، وحصباءها اللؤلؤ، المسك، وترابها الزعفران بيده، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل مالطها

  ."طوبى لك منزل الملوك: فقالت المالئكة} قد أفلح المؤمنون{: تكلمي، فقالت: ثم قال لها



إذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس، فإنه : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أبي هريرة قال-
  ."من عز وجلوفوقه عرش الرح ،ومنه تنفجر أنهار الجنة ،أوسط الجنة وأعلى الجنة

أرسل  ،لما خلق اهللا الجنة والنار: "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أبي هريرة قال-
وإلى ما أعد  ،انظر إليها وإلى ما أعددت ألهلها فيها، فجاءها ونظر إليها: فقال ،جبريل إلى الجنة

، فأمر اهللا بها فحفت وعزتك ال يسمع بها أحد إال دخلها: اهللا ألهلها فيها، فرجع إليه فقال
وعزتك لقد : ثم جاء فقال ،فذهب فنظر إليها ،يا جبريل اذهب فانظر إليها: بالمكاره ثم قال

أعددت ألهلها ما  انظر إليها وإلى، يا جبريل: خشيت أن ال يدخلها أحد، فلما خلق اهللا النار قال
: بها أحد فيدخلها، قالوعزتك ال يسمع : فرجع إليه فقال ،يركب بعضها بعضا، فإذا هي فيها

وعزتك لقد خشيت أن ال : ارجع إليها، فرجع إليها فقال: فأمر اهللا بها فحفت بالشهوات، فقال
."ينجو منها أحد إال دخلها  

إال وساقها من  ،ما في الجنة شجرة: "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أبي هريرة قال-
  ."ذهب

فجاء أعرابي  صلى اهللا عليه وسلمكنت جالسا مع رسول اهللا : عن عتبة بن عبد السلمي قال-
يا رسول اهللا، ذكر اهللا عز وجل في الجنة شجرة مؤذية، ال أعلم في الدنيا شجرة أكثر شوكا : فقال
ر في سد{: أليس اهللا  عز وجل يقول: " صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا  )يعني السدر(منها 

يعني (فجعل مكان كل شوكة ثمرة مثل خصية التيس الملبود  ،فإن اهللا خضد شوكه ،}مخضود
  ."فيها سبعون لونا من الطعام، ما فيه لون يشبه اآلخر )المخصي

إن في الجنة لشجرة يسير : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال-
: شئتم فاقرءوا ، إنوهي شجرة الخلد مائة عام ال يقطعهافي ظلها  الراكب الجواد المضمر السريع

وماء  ،وظل ممدود ،في سدر مخضود وطلح منضود ،وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين{
."}مسكوب  

وذكر سدرة المنتهى  صلى اهللا عليه وسلمسمعت رسول اهللا : عن أسماء بنت أبي بكر قالت-
  ."فيها فراش الذهب كأن ثمرها القالل ،اميسير الراكب في ظل الفنن منها مائة ع: "فقال



وسعفها كسوة  ،وكربها ذهب أحمر ،نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر: "عن ابن عباس قال-
وأحلى  ،وثمرها أمثال القالل والدالء، أشد بياضا من اللبن ،منها مقطعاتهم وحللهم ،ألهل الجنة
  ."ليس فيها عجم ،وألين من الزبد ،من العسل

وعنده رجل من أهل (يوما يحدث  صلى اهللا عليه وسلمكان رسول اهللا : "ي هريرة قالعن أب-
 ،ألست فيما شئت؟: فقال له ربه عز وجل أن رجال من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع )البادية

فكان  ،فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده: بلى، ولكني أحب أن أزرع، قال: قال
  ."دونك يا ابن آدم، فإنه ال يشبعك شيء: أمثال الجبال فقال له ربه عز وجل

وبحر  ،إن في الجنة بحر الماء: "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن معاوية بن حيدة قال-
  ."وبحر الخمر ثم تشقق األنهار منها بعد ،وبحر اللبن ،العسل

أنهار الجنة تخرج من تحت جبال : "لى اهللا عليه وسلمصقال رسول اهللا : عن أبي هريرة قال-
  ."مسك

ال واهللا، إنها لسائحة  ،لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في األرض: "عن أنس بن مالك قال-
يا : قلت ،"واألخرى الياقوت وطينها المسك األذفر ،إحدى حافتيها اللؤلؤ ،على وجه األرض

  ."لذي ال خلط لها: "رسول اهللا، وما األذفر؟، قال

أدخلت الجنة فإذا فيها جنادل اللؤلؤ وإذا ترابها : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا -
".المسك  

:صلى اهللا عليه وسلم أحد األنهار في الجنة واسمه الكوثر فقالرسول اهللا وصف -  
مسقوفا، فضربت أعطيت الكوثر فإذا نهر يجري على األرض حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، ليس "

بيدي إلى تربته، فإذا تربته مسك أزفر ، وحصباؤه اللؤلؤ، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من 
".العسل، وريحه أطيب من المسك  

.نهر في منتهى الجمال  
حصاه: حصباؤه  



لبنة من فضة، ولبنة من ذهب، : "قال ،يا رسول اهللا، الجنة ما بناؤها؟: قلنا: عن أبي هريرة قال-
  ."الطها المسك األذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفرانوم

إن في الجنة خيمة من : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أبي موسى األشعري قال-
في كل زاوية منها للمؤمن أهل  طولها ستون ميال: عرضها ستون ميال وفي رواية ،لؤلؤة مجوفة

."عضايطوف عليهم فال يرى بعضهم ب  

إن في الجنة غرفا يرى : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن علي بن أبي طالب قال-
لمن : "قال ،لمن هي يا رسول اهللا؟: فقام أعرابي فقال" ظاهرهامن  اطنهاوب اطنها،من ب ظاهرها

  ."وأدام الصيام وصلى هللا بالليل والناس نيام مأطاب الكالم وأطعم الطعا

} متكئين على فرش بطائنها من إستبرق{: بن مسعود أنه قال في قوله عز وجلعن عبد اهللا -
.فكيف بالظهائر؟ ،أخبرتم بالبطائن: قال  

كل خادم على   ،إن أدنى أهل الجنة منزال من يسعى إليه ألف خادم: "قال عن عبداهللا بن عمرو-  
إذا رأيتهم  ،ونويطوف عليهم ولدان مخلد{: وتال هذه اآلية: عمل ليس عليه صاحبه، قال

  ."}حسبتهم لؤلؤا منثورا

لو أن امرأة من نساء أهل الجنة : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال-
ألضاءت ما بينهما ولمألت ما بينهما ريحا ولطاب ما بينهما، ولنصيفها على  ،اطلعت إلى األرض

  ."رأسها خير من الدنيا وما فيها

هل نصل إلى نسائنا في : صلى اهللا عليه وسلمقيل لرسول اهللا : الباهلي قال عن أبي أمامة-
فإذا  ،نعم، والذي نفسي بيده دحما دحما إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء: "الجنة؟، قال

  ."رجعت مطهرة بكرا ،قام عنها
اللذة، وهذا من الدفع الشديد أو شدة الجماع، وهذا يدل على شدة الشهوة، مع كمال : الدحم

.تمام النعيم  

يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال-
  ."يعطى قوة مائة: "قال ،يا رسول اهللا أويطيق ذلك؟: ، قيل"وكذا من الجماع



ليغنين أزواجهن إن أزواج أهل الجنة : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن ابن عمر قال-
ينظرن  ،أزواج قوم كرام ،نحن الخيرات الحسان: وإن مما يغنين ،بأحسن أصوات سمعها أحد قط

نحن  ،نحن اآلمنات فال يخفنه ،نحن الخالدات فال يمتنه: وإن مما يغنين به ،بقرة أعيان
  ."المقيمات فال يظعن

ويغنين  ،قيام متقابالت ،لعذارىحافتاه ا ،إن في الجنة نهرا طول الجنة: "عن أبي هريرة قال-
ما  ،يا أبا هريرة: قلنا ،"حتى ما يرون أن في الجنة لذة مثلها ،بأحسن أصوات يسمعها الخالئق

  ."، وثناء على الرب عز وجلوالتقديس ،والتحميد ،إن شاء اهللا التسبيح: "قال ،ذاك الغناء؟

المؤمن إذا اشتهى الولد في : "سلمصلى اهللا عليه و قال رسول اهللا : عن أبي سعيد الخدري قال-
  ."كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي  ،الجنة

فيخر بين يديه  ،إن الرجل في الجنة ليشتهي الطير من طيور الجنة: "عن أبي أمامة الباهلي قال-
  ."مشويا

فيجيء  ،إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة: "عن أبي أمامة الباهلي قال-
  ."ثم يعود إلى مكانه ،فيشرب ،اإلبريق فيقع في يده

: وقال ابن عباس: قال ،مألى متتابعة: قال} وكأسا دهاقا{: عن عكرمة أنه قال في قوله تعالى-
. اسقنا كأسا دهاقا: سمعت أبي يقول في الجاهلية  

إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في  ،والذي نفسي بيده: "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا -
حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح : "قالو  ،"والجماع ،والشهوة ،والمشرب ،المطعم
  ."فإذا بطنه قد ضمر ،المسك

إن في الجنة سوقا يأتونها كل : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال-
 ريح الشمال، فتحثو في وجوههم وثيابهم ا إليها هبتفيها كثبان المسك، فإذا خرجو  جمعة

فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجماال، : قال ،فيزدادون حسنا وجماال وبيوتهم مسكا
وأنتم واهللا لقد ازددتم بعدنا : واهللا لقد ازددتم بعدنا حسنا وجماال، فيقولون: فيقول لهم أهلوهم

  ."حسنا وجماال



إني أحب  ،يا رسول اهللا: فقال صلى اهللا عليه وسلمسأل رجل النبي : قال عن بريدة األسلمي-
 ،له جناحان حمراء إن يدخلك اهللا الجنة، أتيت بفرس من ياقوتة: "أفي الجنة خيل؟، فقال ،الخيل

يا رسول اهللا، هل في : فسأله رجل آخر، فقال "ثم طار بك في الجنة حيث شئت ،فحملت عليه
إن : مثل الذي قال لصاحبه، قال صلى اهللا عليه وسلمل له رسول اهللا فلم يق"  ،الجنة إبل؟

."وقرت عينك ،يكون لك فيها ما اشتهت نفسك ،يدخلك اهللا الجنة  
أهل  إن أهل الجنة ليتراءون: "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أبي سعيد الخدري قال-  

 ،الغابر في األفق من المشرق أو المغرب من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري  الدرجات العلى
بلى والذي : "قال ،ال يبلغها غيرهم ،تلك منازل األنبياء ،يا رسول اهللا: فقالوا ،لتفاضل ما بينهم

  ."رجال آمنوا باهللا وصدقوا المرسلين ،نفسي بيده

ة إال مثل ما الدنيا في اآلخر : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن المستورد بن شداد قال-
  ."فلينظر بماذا يرجع ،ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم

ويبقى  ،يفرغ اهللا من القضاء بين العباد: صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أبي هريرة قال-
 ،فهو يمشي مرة مقبل بوجهه على النار ،وهو آخر أهل النار دخوال الجنة ،رجل بين الجنة والنار

قد قشبني ريحها وأحرقني  ،يا رب اصرف وجهي عن النار: النار مرة فيقول وتسفعه ،ويكبو مرة
ال وعزتك ال : فيقول ،لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره؟: ذكاؤها فال يزال يدعو اهللا، فيقول اهللا

فإذا ما جاوزها  فيصرف اهللا وجهه عن النار ،فيعطي اهللا ما يشاء من عهد وميثاق أسألك غيره
لقد أعطاني اهللا شيئا ما أعطاه أحدا من األولين  ،تبارك الذي نجاني منك: الالتفت إليها فق

 ،فألستظل بظلها ،أي رب أدنني من هذه الشجرة: فيقول ،فترفع له شجرة: قال ،واآلخرين
ال : فيقول ،لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ ،يا ابن آدم: فيقول اهللا عز وجل ،وأشرب من مائها

 ،فيدنيه منها )ألنه يرى ما ال صبر له عليه ،وربه يعذره(ويعاهده أن ال يسأله غيرها  ،يا رب
أي رب : فيقول ،ثم ترفع له شجرة هي أحسن من األولى ،ويشرب من مائها ،فيستظل بظلها

ألم  ،يا ابن آدم: فيقول ،ال أسألك غيرها ،وأستظل بظلها ،أدنني من هذه ألشرب من مائها
لعلي إن أدنيتك منها : فيقول هذه ال أسألك غيرها ،يا رب: فيقول سألني غيرها؟تعاهدني أن ال ت



 ،فيدنيه منها )وربه يعذره ألنه يرى ما ال صبر له عليه(فيعاهده أن ال يسأله غيرها  ،تسألني غيرها؟
 ،ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من األوليين ،ويشرب من مائها ،فيستظل بظلها

يا ابن : فيقول ،ال أسألك غيرها ،وأشرب من مائها ،ي رب أدنني من هذه ألستظل بظلهاأ: فيقول
هذه ال أسألك غيرها  ،بلى يا رب: قال ،ألم تعاهدني أن ال تسألني غيرها؟ ،آدم  

رأى بهجتها وما فيها  فإذا أدناه منها ،فيدنيه منها: قال )وربه يعذره ألنه يرى ما ال صبر له عليه(
يا رب : فيسكت ما شاء اهللا أن يسكت، ثم يقول وسمع أصوات أهل الجنة والسرورمن النضرة 

أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن ال  ،ويحك يا ابن آدم ما أغدرك: أدخلني الجنة، فيقول اهللا
ثم  ،فيضحك اهللا عز وجل منه ،يا رب ال تجعلني أشقى خلقك: تسأل غير الذي أعطيت؟، فيقول

 ،يا رب وجدتها مألى: فيرجع فيقول ،فيخيل إليه أنها مألى ،فيأتيها الجنة يأذن له في دخول
 يا رب وجدتها مألى: فيرجع فيقول ،فيخيل إليه أنها مألى ،فيأتيها ،اذهب فادخل الجنة: فيقول
 وعشرة أمثالها معها؟ أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا ،ما يصريني منك؟ ،يا ابن آدم : فيقول
أال تسألوني مم : فضحك ابن مسعود وقال ،"ستهزئ مني وأنت رب العالمين؟أت ،يا رب: فيقول

حتى بدت صلى اهللا عليه وسلم هكذا ضحك رسول اهللا : "مم تضحك؟ قال: فقالوا ،أضحك؟
أتستهزئ : من ضحك رب العالمين حين قال: "قال ،مم تضحك يا رسول اهللا: فقالوا" نواجذه

 ولكني على ما أشاء قادر ،إني ال أستهزئ منك: عز وجلفيقول اهللا  ،مني وأنت رب العالمين؟
حتى إذا انقطعت  حتى تنقطع به األماني تمنه، فسأل ربه وتمنى: فإذا دخلها قال اهللا له: قال

فيتمنى   ،تمن من كذا: فيتمنى، ثم يقال له تمن من كذا وكذا: أمنيته قال اهللا عز وجل  
ثم يدخل : قال وعشرة أمثاله معه ،لك ذلك: ل اهللا تعالىحتى إذا انتهت به األماني قا )يذكره ربه(

 ،ما لك؟ ،ارفع رأسك: فيخر ساجدا، فيقال له ،حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة الجنة
 ،ثم يلقى رجال: قال ،إنما هو منزل من منازلك: فيقال له ،أو تراءى لي ربي ،رأيت ربي: فيقول

إنما أنا : رأيت أنك ملك من المالئكة، فيقول: فيقول ،ما لك؟: فيقال له ،فيتهيأ للسجود له
فينطلق : قال ،تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه ،خازن من خزانك، عبد من عبيدك

 ،سقائفها وأبوابها وأغالقها ومفاتيحها منها ،وهو في درة مجوفة ،أمامه حتى يفتح له القصر



في   ،كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون األخرى  ،طنة بحمراءتستقبله جوهرة خضراء مب
أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء  ،كل جوهرة سرر وأزواج، ووصائف

ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما   ،إذا أعرض عنها إعراضة ،وكبده مرآتها ،كبدها مرآته  ،حللها
ازداد في عينها سبعين ضعفا عما كان قبل ذلك،  ،نه إعراضةكانت قبل ذلك، وإذا أعرضت ع

وأنت واهللا لقد ازددت في عيني : واهللا لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا، وتقول له: فيقول لها
الحمد هللا الذي أحياك : فتقوالن له ،فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين: سبعين ضعفا وفي رواية

 ملكك مسيرة مائة عام ينفذه بصره: فيشرف، فيقال له: أشرف قال :ثم يقال له وأحيانا لك ،لنا
  ."وذلك أدنى أهل الجنة منزلة ما أعطي أحد مثل ما أعطيت: فيقول

 ،سأل موسى عليه السالم ربه: "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن المغيرة بن شعبة قال-
 ،جيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنةهو رجل ي: أي رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: فقال

فيقال  ،وأخذوا أخذاتهم؟ ،كيف وقد نزل الناس منازلهم  ،أي رب: فيقول ،ادخل الجنة: فيقال له
 ،لك ذلك: فيقول ،رضيت رب: فيقول ،أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟: له

ولك  ،وعشرة أمثاله ،هذا لك: فيقول ،رضيت رب: فقال في الخامسة ،ومثله ،ومثله ،ومثله ومثله
 ،رب فأعالهم منزلة؟: قال موسى ،رضيت رب: فيقول ،ولذت عينك ،مع هذا ما اشتهت نفسك

ولم  ،ولم تسمع أذن ،فلم تر عين ،أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها: قال
نفس ما أخفي لهم من فال تعلم {: ومصداقه في كتاب اهللا عز وجل: يخطر على قلب بشر قال

  ."}جزاء بما كانوا يعملون ،قرة أعين

إال أري مقعده  ،ال يدخل أحد الجنة: "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أبي هريرة قال-
وال يدخل النار أحد إال أري مقعده من  لوال أن اهللا هداني: فيقول من النار لو أساء، ليزداد شكرا

."لو أن اهللا هداني: فيقول ليه حسرةالجنة لو أحسن، ليكون ع  

  ."ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إال األسماء: "عن ابن عباس قال-

إن اهللا تبارك وتعالى يقول : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أبي سعيد الخدري قال-
وما لنا : فيقولون ،هل رضيتم؟: فيقول ،لبيك ربنا وسعديك: فيقولون ،يا أهل الجنة: ألهل الجنة



يا : فقالوا ،أنا أعطيكم أفضل من ذلك: فيقول ،ال نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟
" أحل عليكم رضواني فال أسخط عليكم بعده أبدا: فيقول ،وأي شيء أفضل من ذلك؟  ،رب

ومساكن  ،فيها وعد اهللا المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها األنهار خالدين{: وقال تعالى
  .}ذلك هو الفوز العظيم ،ورضوان من اهللا أكبر ،طيبة في جنات عدن

  : قال النبي صلى اهللا عليه وسلم يوما ألصحابه-

مشمر للجنة؟ فإن الجنة ال خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتألأل، وريحانة تهتز، وقصر  أال هل"
حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدا،  وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة ،)عطر(مشيد، ونهر مطرد 

  ".، في دار عالية سليمة بهية)وخضرة ونعمة(في حبرة ونضرة 

  .ما بين األقواس من روايات أخرى

  .عليه ثم ذكر الجهاد وحض .إن شاء اهللا: قولوا :لشمرون لها يا رسول اهللا قاالم نحن: قالوا
  . رواه ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه

كنا نعمد إلى الخشبة : قال} إنها ترمي بشرر كالقصر{: عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى-
 ،حبال السفن: قال} كأنه جمالة صفر{ ،فنرفعه للشتاء فنسميه القصر ،ثالثة أذرع أو فوق ذلك

.تجمع حتى تكون كأوساط الرجال  

ما لي لم أر ميكائيل : السالم عليه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لجبريل: "عن أنس قال-
."ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار: ضاحكا قط؟ قال  

: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يخطب يقول: عن النعمان بن بشير قال-  
حتى لو أن رجال كان في أقصى السوق لسمعه من  ،أنذرتكم النار ،أنذرتكم النار ،أنذرتكم النار"

  ."ميصة كانت على عاتقه عند رجليهحتى وقعت خ ،مقامي هذا



فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها  ،أكثروا ذكر النار: عن عمر رضي اهللا عنه قال-
.حديد  

فسمعنا وجبة فقال رسول اهللا  ،كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما: عن أبي هريرة قال-
هذا حجر رمي به في : "قال اهللا ورسوله أعلم: افقلن ،"تدرون ما هذا؟: "صلى اهللا عليه وسلم

."فسمعتم وجبتها فاآلن انتهى إلى قعرها سبعين خريفا، فهو يهوي في النار جهنم منذ  

والذي نفس محمد بيده، إن قدر : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عن معاذ بن جبل-
حومهن ولحومهن وأوالدهن، تهوي فيما ما بين شفير النار وقعرها، كصخرة زنتها سبع خلفات بش

  ."بين شفير النار إلى أن تبلغ قعرها سبعين خريفا

 ،أجل واهللا ما تدري: ال، قال: قلت ،أتدري ما سعة جهنم؟: قال لي ابن عباس: عن مجاهد قال-
: قلت ،تجري فيها أودية القيح والدم ،إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفا

أتدرون ما سعة جهنم؟، حدثتني عائشة رضي اهللا عنها أنها : ثم قال ،ال، بل أودية: قال ،أنهارا؟
واألرض جميعا قبضته يوم القيامة { :سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوله عز وجل

لى جسر هم ع: "فأين يكون الناس يومئذ يا رسول اهللا؟، فقال: قالت} وات مطويات بيمينهاوالسم
  ."جهنم

فحمد اهللا ) وكان أميرا على البصرة(خطبنا عتبة بن غزوان : عن خالد بن عمير العدوي قال-
فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إال صبابة   ،أما بعد: وأثنى عليه ثم قال

تقلوا بخير ما فان ،وإنكم منتقلون منها إلى دار ال زوال لها ،كصبابة اإلناء يتصابها صاحبها
إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير : "فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لنا بحضرتكم

ولقد ذكر لنا  ،أفعجبتم؟ ،وواهللا لتمألن" فتهوي فيها سبعين عاما وما تفضي إلى قرارها ،جهنم
وليأتين  ،عين سنةرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أرب

".عليها يوم وهو كظيظ من الزحام  

 ،ناركم هذه التي توقدون: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي سعيد الخدري قال-
ولوال ذلك ما جعل اهللا فيها  ،جزء واحد من سبعين جزءا من حر نار جهنم وضربت بالبحر مرتين



فإنها فضلت عليها بتسعة وستين : "كانت لكافية قال  واهللا يا رسول اهللا إن: منفعة ألحد فقالوا
  ."كلهن مثل حرها  ،جزءا

أتحسبون أن نار جهنم مثل ناركم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة قال-
  ."هي أشد سوادا من القار هي جزء من بضعة وستين جزءا منها ،هذه؟

إن أهون أهل النار عذابا يوم : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن النعمان بن بشير قال-
يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن  ،القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان

  ."وإنه ألهونهم عذابا ،أحدا أشد منه عذابا

لعله أهون أهل النار عذابا أبو طالب : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عن ابن عباس-
  ."فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه ،تنفعه شفاعتي يوم القيامة

  ."يغلي منهما دماغه ،وهو منتعل بنعلين من نار": وفي رواية

: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيقال: "قال رسول اهللا: عن أنس بن مالك قال-
هل مر بك  ،ل له يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟اغمسوه في النار غمسة فيغمس فيها، ثم يقا

ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا  ،ال واهللا يا رب ما رأيت خيرا قط، وال قرة عين قط: فيقول ،نعيم قط؟
يا ابن آدم، : فيغمس فيها غمسة، فيقال له ،اغمسوه غمسة في الجنة: وبالء كان في الدنيا فيقال

ال واهللا يا رب، ما مر بي بؤس قط، وال رأيت : فيقول ،هل مر بك شدة قط؟ ،هل رأيت بؤسا قط؟
."شدة قط  

لو كان في هذا المسجد مائة ألف أو : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة قال-
  ."الحترق المسجد ومن فيه ،فتنفس فأصابهم نفسه ،وفيه رجل من أهل النار ،يزيدون

: قال} وقودها الناس والحجارة{: وله عز وجلعن عبد اهللا بن مسعود أنه قال في ق-  
  ."خلقها اهللا عنده كما شاء ،حجارة من كبريت"

ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة قال-
وفخذه  بذراع الجبار وضرسه مثل أحد وغلظ جلده اثنان وأربعون ذراعا ثالثة أيام للراكب المسرع

."كما بين مكة والمدينة ومقعده من النار مثل البيضاء  



إن الرجل من أهل النار ليعظم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عن زيد بن أرقم-
  ."للنار، حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد

اتقوا اهللا حق تقاته يا أيها الذين آمنوا {قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " عن ابن عباس قال-
لو أن قطرة من الزقوم قطرت في األرض ألفسدت على : ثم قال} وال تموتن إال وأنتم مسلمون

."وليس له طعام غيره؟ ،فكيف بمن هو طعامه أهل الدنيا معيشتهم  

فيعدل  ،يلقى على أهل النار الجوع: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي الدرداء قال-
 ،فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع ال يسمن وال يغني من جوع ،يه من العذابما هم ف

فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا  ،فيستغيثون بالطعام
فإذا دنت من وجوههم  ،بكالليب الحديد فيرفع إليهم الحميم ،فيستغيثون بالشراب ،بالشراب

   ."بطونهم قطعت ما في بطونهم فإذا دخلت ،شوت وجوههم

من ورائه جهنم {: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في قوله تعالى: عن أبي أمامة الباهلي قال-
فإذا أدني منه  ،يقرب إلى فيه فيكرهه: "قال} يتجرعه وال يكاد يسيغه ،ويسقى من ماء صديد

: يقول اهللا تعالى ،فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره ،شوى وجهه ووقعت فروة رأسه
 ،وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه{: ويقول} وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم{

  .}بئس الشراب وساءت مرتفقا

وإن يستغيثوا {: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في قوله تعالى: عن أبي سعيد الخدري قال-
   ."فإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه ،كعكر الزيت: "قال} يغاثوا بماء كالمهل

إن في النار حيات كأمثال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا بن الحارث قال-
فيجد حموتها أربعين خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال  ،أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة

  ."فيجد حموتها أربعين سنة ،ل الموكفة تلسع إحداهن اللسعةالبغا

إن لجهنم ساحال كساحل البحر، : عن مجاهد، خطبنا يزيد بن شجرة الرهاوي ذات يوم فقال-
: قيل ،وعقارب كالبغال، فإذا استغاث أهل جهنم أن يخفف عنهم ،فيه هوام وحيات كالنخل

 ،فيكشفهم ،بشفاههم ووجوههم وما شاء اهللافيخرجون، فيأخذ الهوام  ،اخرجوا إلى الساحل



 ،فيحك واحد جلده حتى يبدو العظم ،فيستغيثون فرارا منها إلى النار ويسلط عليهم الجرب
.ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين: فيقول ،نعم: فيقول ،يا فالن، هل يؤذيك هذا؟: فيقول أحدهم  

: قال} عذابا فوق العذاب زدناهم{: عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال في قوله عز وجل-  
."زيدوا عقاربا أنيابها كالنخل الطوال"  

إن الحميم ليصب على رءوسهم، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة قال-
ثم  )وهو الصهر(فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه 

  ."يعاد كما كان

تلفح {: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في قول اهللا عز وجل: لخدري قالعن أبي سعيد ا-
 ،فتقلص شفته العالية حتى تبلغ وسط رأسه ،تشويه النار: "قال} وجوههم النار وهم فيها كالحون

   ."وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته

البكاء على أهل النار، يرسل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالعن أنس بن مالك -
  ."فيبكون حتى تنقطع الدموع

إن أهل النار ليبكون، حتى : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي موسى األشعري قال-
."لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم  

فال } ينا ربكيا مالك ليقض عل{: إن أهل النار ليدعون مالكا: "عن عبد اهللا بن عمرو قال-
ربنا غلبت علينا {: ، ثم يدعون ربهم فيقولون}إنكم ماكثون{: ثم يقول ،يجيبهم أربعين عاما

فال يجيبهم مثل الدنيا، ثم : قال} ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ،شقوتنا وكنا قوما ضالين
تشبه أصواتهم  ،الشهيقفما هو إال الزفير و  ،ثم ييأس القوم} اخسئوا فيها وال تكلمون{: يقول

  .وآخرها زفير ،أولها شهيق ،أصوات الحمير
لم يخرج  ،من قضى اهللا عليه الخلود: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي سعيد قال-

  ."منها

وأهل  ،إذا أدخل اهللا أهل الجنة الجنة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة قال-
: كبشا أملحا ملببا فيوقف على السور بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال ، أتي بالموتالنار النار



يا أهل النار، : ثم يقال وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين
فيقال  ويرون أن قد جاء الفرج فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيطلعون مستبشرين

هو  ،قد عرفناه: فيقول هؤالء وهؤالء ،هل تعرفون هذا؟ :)وكلهم قد رآه( هل الجنة وأهل النارأل
ثم  فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار ،فيؤمر به فيضجع: الموت الذي وكل بنا، قال

خلود  ،خلود فيما تجدون، ال موت فيها أبدا، ويا أهل النار ،يا أهل الجنة: يقال للفريقين كالهما
فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى  فيما تجدون، ال موت فيها أبدا

: ثم قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيأمن هؤالء، وينقطع رجاء هؤالء: حزنهم وفي رواية
."}األمر وهم في غفلة وهم ال يؤمنونوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي {  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  المرحلة إكمال ع3مات

  المرحلة بنجاح؟ الزاھدين وأنك أكملتكيف تعرف أنك أصبحت من 

  :عندما تصل إلى مرحلة

حتياجات ا�ساسية والضرورية طبعا مع توفر اI(في الدنيا صفر  تصبح رغباتك -1
  .تقترب من الصفرأو ) من سكن وزوجة وطعام ولباس وعمل

  . تصبح فيھا إذا نقصت دنياك I تحزن وإذا زادت I تفرح -2

  .  تكون فيھا أكثر ثقة بما في يد � مما في يدك -3

  .ت9حظ من نفسك أنك تقدم أمور اFخرة على أمور الدنيا إذا تعارضت -4

  .القرارت9حظ من نفسك التجافي عن دار الغرور وا
قبال وھمة القلب إلى دار  -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 الثالثة المرحلة
  المحبة

  )الثمرة الحلوة(
  .السر يكمن في كلمة واحدة، المحبة، محبة � عزوجل

  

  
  



  كل اBسھم تشير إلى المحبة

  8 تتعب نفسك

  8 تتحير

  8 تتردد

  8 تضيع وقتك

  كل اBسھم تشير إلى المحبة

  ويتغير كل شيءكسير المسمى المحبة قطرة واحدة من ھذا ا5

  تنقلب اBمور رأسا على عقب

  

  قلبك ما قلبك

  قلبك ما قلبك

  إنه كزھرة بيضاء

  عندما تتفتح بت3ته بمحبة � ومعرفته

  عندھا يسطع النور

  

  

  

  

  

  



  أغرق نفسك في الشكر

  أغرق نفسك في الشكر

  واستمر على ذلك حتى يفتح لك

  فتلج باب الصفات

  في الصفات تأمل

  حتى يفتح لكواستمر على ذلك 

  فتجمع بين سببي المحبة

  فتحصل لك السعادة اBبدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ملخص مرحلة المحبة

  :يوم، وھي كالتالي 20يوم مقسمة على خطوتين كل خطوة  40: المدة -1

القلب  مه التي أنعم بھا عليك، حتى يمتلئنغماس في شكر � على نعاI: الخطوة ا�ولى
  .شكرا  

  .القلب محبة وشوقا   والتأمل في صفات �، حتى يمتلئ الـتفكر: الثانيةالخطوة 

   )).والذين آمنوا أشد حبا M: ((شعار المرحلة -2

بينك وبين نفسك كلما  ائما كلما دخلت ذلك المكان، رددهد ألصقه في مكان بحيث تراه
النوم، وآخر ما تنطق عندما تستيقظ من  اجعله أول ما يتلفظ به لسانك .سنحت لك فرصة

به قبل أن تنام، قله بلسانك وقلبك معا، قله بصدق ومن أعماق قلبك، قله بإحساس 
  .وحضور قلب

، ليل نھار وفي كل وقت، وعلى أي حال كنت، جالسا، 8 إله إ8 �: ذكر المرحلة -3

  .ھذا الذكر العظيمواقفا، مستلقيا، I تفتر عن 

  .اليوم الواحد، وطموحنا آIف المراتأقل من مئة مرة في بوI يقبل 

  : دعاء المرحلة -4

  .))اللھم إمZ قلبي من محبتك((

وتحرى . المخصصة لھذا المرحلة ايوم ا�ربعينالدعاء طيلة ھذا I تتوقف أبدا عن 
ا�وقات والمواضع التي فيھا مظنة استجابة الدعاء كالسجود، وبين ا�ذان وا
قامة، ويوم 

الجمعة، والثلث ا�خير من الليل، ويوم عرفة، ووقت الفطور في رمضان، وليلة القدر، 
  .  الخ من ا�وقات الفاضلة....ووقت سقوط المطر

  .يوميا ث3ث أرباع الجزء: حلةالورد القرآني للمر -5

  

  



  8 إله إ8 �: ذكر المرحلة

النجاة في اFخرة وھي التي I يعدلھا  سبيلھي كلمة التوحيد ومفتاح الجنة، وھي 
  .شيء في الميزان، ولو وزنت بالسماوات وا�رض رجحت بھن

  :قدر 8 إله إ8 � وثمراتھا

  .تجديد ا
يمان فھي ج9ء لصدأ القلوب -1

�  جددوا إيمانكم، قالوا وكيف نجدد إيماننا؟: صحابهفي المسند أن النبي قال 

  ".I إله إI �"قولوا : قال

إن نبي � : في الحديث الصحيح عن عبد� بن عمرو عن النبي صلى � عليه وسلم -2

ن إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنھاك ع: نوح لما حضرته الوفاة قال Iبنه
فإن السماوات السبع وا�رضين السبع لو وضعت في كفة " I إله إI �"اثنتين، آمرك ب

ووضعت I إله إI � في كفة رجحت بھن I إله إI �، ولو أن السماوات السبع 
� Iإله إ I رضين السبع كن في حلقة مبھمة قصمتھن�فإنھا  هوسبحان � وبحمد. وا

  .إلى آخر الحديث....وأنھاك عن الشرك والكبر. ا يرزق الخلقص9ة كل شيء وبھ

قال موسى يا رب : ((عن أبي سعيد الخدري عن رسول � صلى � عليه وسلم قال -3

، قال كل عبادك يقولون "I إله إI �"يا موسى قل : علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال
امرھن غيري وا�رضين السبع في كفة يا موسى لو أن السماوات السبع وع: ھذا، قال

  ")).   I إله إI �"في كفة مالت بھن " I إله إI �"و

  

  

  

  

  



  شكر النعم: الخطوة اBولى

  .خذ ورقة وقلم، وأجلس في مكان ھادئ 8 يقاطعك فيه أحد -1

اكتب كل النعم التي أنعم � بھا عليك على الورقة، النعم اBساسية بدون تفصي3تھا  -2
وإن تعدوا نعمة � 8 ((وأجزاءھا، Bنك إذا دخلت في التفاصيل فلن تنتھي أبدا 

  .))تحصوھا

حمده ابعد أن تنتھي من ذكر كل النعم، خذھا نعمة نعمة، وتوجه بقلبك إلى � و -3
اللھم لك الحمد  :بإمكانك أن تقول .أن وھبك ھذه النعمة وحفظھا لك شكره علىاو

متنان على نعمة الصحة العظيمة وعلى أن حفظتھا لي، ويمكن أن والشكر وبالغ ا8
M وھكذا .تقول ذلك وأنت ساجد شكرا.   

   .أع3ه 3كرر النظر إلى ورقة النعم يوميا، وكرر ما ورد في رقم  -4

شكره بقلبك اعلى نعمة من النعم التي أنعم � بھا عليك احمد � وكلما وقعت عينك  -5
  .ش حالة من الشكر M في كل أوقاتك وحا8تكيع .ولسانك

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الـتأمل في أسماء � وصفاته: الخطوة الثانية

قم بت9وة أسماء � وصفاته الحسنى الواردة في ھذا الجزء يوميا وطيلة العشرين 
تمھل وتأمل وحضور قلب مع استحضار بإقرأھا . يوما المخصصة لھذه الخطوة

إقرأھا في مكان خالي من المقاطعات والملھيات . معنى اIسم أو الصفة في الذھن
                                           .                         وأسباب التشويش

لكن إذا كان  .مرتين في اليوم، مرة في الصباح، ومرة في المساء قرآءتھا يفضل
 قرأھاوI يكفي بأن تسمح يلتزاماتك الحياتية I انشغاIتك والوقت المتاح لك بسبب ا

                                       .يوميا، إقرأھا مرة واحدة على ا�قلمرتين 
  .منھا القرآءةو مستقلة ورقة علىالقائمة  ةبطباع أنصح

   :الواردة في القرآن والسنةوإليك أسماء � الحسنى وصفاته العلى 

  ائق تقريبادق 5: الوقت المطلوب

المليك    الملك  الحكيم  العزيز  القيوم  الحي  الرحيم  الرحمن�  الرب  ا5له  
  الباطن  الظاھر  اJخر  اBول  الحق  القھارالقاھر    الواحد  الصمد  اBحد  القدوس

  الكبير  الحميد  الغني  السميع  التواب  العليم  العظيمالغفار    الغفور  الغافر  القوي
البارئ  المصور    الخ3قالخالق    المتعالاBعلى    العلي  اللطيف  البصير  الخبير

  المؤمن  الس3م  الودود لبرا  لوليا  الوھاب  الفتاح  المبينالمقتدر    القديرالقادر  
  المجيب  القريب  لعفوا  الغني  الحليم  الرؤوف  الواسع  المتكبر  الجبار  المھيمن
مالك الملك  الرزاق  المتين  ذو الج3ل ا5كرام    الشكورالشاكر    الكريم  المجيد

نور  الحافظ  الكافي  الھادي  الناصر  المحصي  الرقيب  اBكرم  المحيط  البديع  ال
الرفيق    الستير  السيد  الحيي  السبوحالمحسن  الجواد  الجميل  الحكم  المنان  

      الشافي  الوتر  القابض  الباسط  المقدم  المؤخر  الطيب

                                                   .بديع السماوات وا�رض: البديع
  .نور السماوات وا�رض :النور



أسماء M، بل بعضھا أسماء M وبعضھا في القائمة أع3ه  ليس كل ما ذكر :تنبيه
 .اJخر صفات له عزوجل، والصفات بعضھا صفات لذاته وبعضھا صفات Bفعاله

    .وأن كل اسم صفة وليست كل صفة اسم

إذا أشكل عليك معنى اسم أو صفة مما ذكر في القائمة فعليك بالبحث عن المعنى في 
أحد كتب شرح معاني أسماء � الحسنى أو أحد كتب تفسير القرآن الكريم، أو قم 

يوجد صفحة مخصصة �سماء � الحسنى وشرح . بالبحث عنه في شبكة اIنترنت
  .معانيھا على موسوعة ويكيبيديا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المرحلة إكمال ع3مات

  المرحلة بنجاح؟ أكملتوأنك محبا   كيف تعرف أنك أصبحت 

  :إذا Iحظت على نفسك ھذه الع9مات

  .إيثارك لمحاب � على محابك -1

  .خفت الطاعات على قلبك وتأديتھا ب9 تكلف وأنك أصبحت تتلذ بھا -2

  .عليه وسلم حب أحباب � وأولھم رسول � محمد صلى � -3

  .حب ما يحب � وبغض ما يبغضه -4

  ).2تابع لرقم (الص9ة تصبح لك قرة عين  -5

، الرضا بأقدار � )�(الرضا واIست9م التام لكل ما يفعله بك المحبوب  -6
ف9 اعتراض على أحكام � القدرية أو . والرضا كذلك بأحكامه الشرعية. وأقضيته
  .الشرعية

  ).إن المحب لمن يحب مطيع(لكاملة   في جميع أوامره ونواھيه الطاعة ا -7

الثقة با  والركون إليه والتوكل عليه وعدم النظر إلى ا�سباب، تأتي با�سباب  -8
  .لكن I تلتفت إليھا بقلبك �نك قد أوكلت أمورك كلھا لمحبوبك

  .حب ت9وة القرآن، �نه ك9م محبوبك -9

  .وحب التحدث عنه، وكثرة التحدث عنه � حب سماع الك9م عن -10

  .الميل إلى مصاحبة ومجالسة المحبين   -11

  .حب ذكر � ودعائه -12

  . ا
كثار من مناجات � -13



 
  

  

  

  

  

  

  

 الرابعة المرحلة
  المحبوبية

  )ربيع القلب(

 



  ربيع القلب

  يشعر بالدفء قلبي

  عليه شمس المحبوبية فقد أشرقت

  إنه ربيع القلب

  قلبي يتراقص فرحا وإبتھاجا

  Bن محبوبه أصبح يحبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  وبيةملخص مرحلة المحب

  :يوم، وھي كالتالي 20يوم مقسمة على خطوتين كل خطوة  40: المدة -1

 .معرفة ما يحبه � والتمسك به والقيام به، وما I يحبه � وا
بتعاد عنه: الخطوة ا�ولى
والھدف من ذلك ھو جمع أكبر قدر من أسباب المحبة العامة للحصول على المحبة 

  ).المحبوبية(الخاصة 

  .اIنط9ق في التقرب إلى � بالنوافل، واIجتھاد في ذلك غاية اIجتھاد: الخطوة الثانية

   )).سيجعل لھم الرحمن ودا: ((شعار المرحلة -2 

بينك وبين نفسك كلما  ا دخلت ذلك المكان، رددهائما كلمد ألصقه في مكان بحيث تراه
عندما تستيقظ من النوم، وآخر ما تنطق  اجعله أول ما يتلفظ به لسانك .سنحت لك فرصة

به قبل أن تنام، قله بلسانك وقلبك معا، قله بصدق ومن أعماق قلبك، قله بإحساس 
  .وحضور قلب

ل وقت، وعلى أي حال كنت، ، ليل نھار وفي كسبحان � وبحمده: ذكر المرحلة -3

  .ھذا الذكر العظيمجالسا، واقفا، مستلقيا، I تفتر عن 

  .وI يقبل بأقل من مئة مرة في اليوم الواحد، وطموحنا آIف المرات

  : دعاء المرحلة -4

  .))اللھم إجعلني من أحبابك المقربين((

وتحرى . المخصصة لھذا المرحلة ايوم ا�ربعينالدعاء طيلة ھذا I تتوقف أبدا عن 
ا�وقات والمواضع التي فيھا مظنة استجابة الدعاء كالسجود، وبين ا�ذان وا
قامة، ويوم 

الجمعة، والثلث ا�خير من الليل، ويوم عرفة، ووقت الفطور في رمضان، وليلة القدر، 
  .  الخ من ا�وقات الفاضلة....ووقت سقوط المطر

  .يوميا جزء كامل: حلةالورد القرآني للمر -5

  



  هسبحان � وبحمد: ذكر المرحلة

  :وثمراتھا هقدر سبحان � وبحمد

إن نبي � : في الحديث الصحيح عن عبد� بن عمرو عن النبي صلى � عليه وسلم -1

إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنھاك عن : نوح لما حضرته الوفاة قال Iبنه
فإن السماوات السبع وا�رضين السبع لو وضعت في كفة " I إله إI �"باثنتين، آمرك 

ووضعت I إله إI � في كفة رجحت بھن I إله إI �، ولو أن السماوات السبع 
� Iإله إ I رضين السبع كن في حلقة مبھمة قصمتھن�فإنھا  هوسبحان � وبحمد. وا

  . إلى آخر الحديث....أنھاك عن الشرك والكبرو. ص9ة كل شيء وبھا يرزق الخلق

كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في " :قال رسول � صلى � عليه وسلم -2

  . متفق عليه ".سبحان � العظيم. سبحان � وبحمده. الميزان، حبيبتان إلى الرحمن

سبحان "الحديث جعلت ستئناسا بھذا اھذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري لذلك و
أي سبحان (ذكر آخر مرحلة لكونه آخر حديث في صحيح البخاري و�نھا " � وبحمده
صرح الحديث بأنھا مما يحبه � لذلك توافق ا�مران مع ھذه المرحلة، وھي ) � وبحمده

بأنھا ص9ة كل المخلوقات، وھي الذكر الذي ) 1رقم (كذلك وكما ورد في الحديث السابق 

، لذلك أنت عندما تذكر � بھذا )3رقم (اختاره � لم9ئكته كما سيأتي في الحديث القادم 

يحبك �  أن وانسجام مع الكون أجمع، لذلك أنت تكون أقرب إلى وافقيةالذكر تكون في ت
�نك توافقت مع مخلوقاته على شيء واحد ھو يحبه.  

ما : الك9م أحب إلى � عزوجل؟ قال يا رسول � أي: عن أبي ذر الغفاري، قلت -3
  .حديث صحيح. سبحان � وبحمده، سبحان � وبحمده: اصطفاه لم9ئكته

من قال سبحان � وبحمده في يوم مائة مرة " :قال رسول � صلى � عليه وسلم -4

  .متفق عليه". حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر

من قال سبحان � وبحمده غرست له نخلة في " :يه وسلمقال رسول � صلى � عل -5

  .صحيح". الجنة



من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان � " :قال رسول � صلى � عليه وسلم -6

وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إI أحد قال مثل ما قال أو 
  ".زاد عليه

  .صحيح رواه مسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  معرفة ما يحبه � وما يبغضه: الخطوة اBولى

المنزلة الرفيعة والتي ھي  ھذه حتى تصل إلى ..عزيزي السائر على طريق المقربين
تسارع إلى فعله لأن تعرف ماذا يحب � جل وع9  عليك )المحبوبية(محبة � لك 

في ھذه  ھو المطلوب منك، وھذا تحذر الوقوع فيهتتجنبه ولوالتمسك به، وماذا يبغض � 
  .الخطوة

  ما يحب � وورد في القرآن: أو8

  : ورد في القرآن فئات يحبھم � وھم

   )).َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللُه َغُفوٌر َرِحيمٌ  ُيْحِبْبُكُم اللهُ ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبوَن اللَه فَاتِبُعوِني : ((قال تعال-

َأِذلٍة َعَلى  ُيِحبـُهْم َوُيِحبونَهُ يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا َمْن يـَْرَتد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِتي اللُه بَِقْوٍم : ((قال تعال -
َمَة َالِئٍم َذِلَك َفْضُل اللِه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللِه َوَال َيَخاُفوَن َلوْ 

  )).َواللُه َواِسٌع َعِليمٌ 

  .المحسنون-

  .التوابون-

  .المتطھرون-

  .المتقون-

  .الصابرون-

  .المتوكلون-

  ).العادلون(المقسطون -

  . الذي يقاتلون في سبيله صفا كأنھم بنيان مرصوص-

  

  



  القرآنما 8 يحب � وورد في : ثانيا

  .المعتدون-

  .الفساد-

  .الكفار ا�ثيم-

  .الكافرون-

  .الظالمون-

  .المختال الفخور-

  .الخوان ا�ثيم-

  .الجھر بالسوء من القول-

  .المفسدون-

  .المسرفون-

  .الخائنون-

  .المستكبرون-

  .الخوان الكفور-

  ).الفرحون بالدنيا فرح بطر وأشر(الفرحون -

  ).كبر مقتا عند �(بغير علم الذين يجادلون في آيات � -

  .المتكبر الجبار-

  ).كبر مقتا عند �(الذين يقولون ما I يفعلون -

  

  



  ما يحب � وورد في اBحاديث النبوية: ثالثا

من عادى لي وليا فقد آذنته : يقول � تعالى" :قال رسول � صلى � عليه وسلم-
وما يزال عبدي . إلي مما افترضته عليهوما تقرب إلي عبدي بشيء أحب . بالحرب

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي . يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه
يبصر به، ويده التي يبطش بھا، ورجله التي يمشي بھا، وإن سألني �عطينه، ولئن 

الموت وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره . استعاذني �عيذنه
  .صحيح رواه البخاري". وأنا أكره مساءته

إذن ا
تيان بالفرائض على وجھھا الذي شرعه � أحب شيء إلى � وأفضل ما يتقرب 
والتي سنتناولھا بالتفصيل في الخطوة (بعدھا يأتي المداومة على النوافل . به إلى �

  ).الثانية من ھذه المرحلة

أي ا�عمال أحب : ألت رسول � صلى � عليه وسلمس: (عن عبد� بن مسعود قال-
ثم : ثم أي؟ قال: ، قلتبر الوالدينثم : ثم أي؟ قال: ، قلتالص9ة على وقتھا: إلى �؟ قال

  .رواه مسلم في صحيحه). حدثني بھن، ولو استزدته لزادني: ، قالالجھاد في سبيل �

اس إلى � أنفعھم للناس، وأحب ا�عمال أحب الن: "قال رسول � صلى � عليه وسلم-
سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه  � إلى

  .صحيح". جوعا

  .نفع الناس وإدخال السرور عليھم مما يحبه �

 أدومھا وإن: "أي ا�عمال أحب إلى �؟ قال: سئل النبي صلى � عليه وسلم: (الحديث-
  .رواه البخاري في صحيحه"). قل

  .المداومة على الطاعات مما يحب �

  ".إن � يحب من عباده الرحماء: "قال رسول � صلى � عليه وسلم-

يحب كل من اتصف بصفة من صفاته مما يجوز للخلق ا8تصاف بھا � وبالعموم فإن 
فة من صفاته مما 8 يجوز كالرحمة والكرم والرفق والرأفة، ويبغض كل من اتصف بص

  .ا8تصاف بھا كالتكبر والتعالي



  ".إن � يحب العبد التقي الغني الخفي: "قال رسول � صلى � عليه وسلم-

  .رواه مسلم

    ".إن � يحب إذا عمل أحدكم عم9 أن يتقنه" :قال رسول � صلى � عليه وسلم-

  .إتقان العمل مما يحبه �

  . رواه البخاري" السواك مطھرة للفم مرضاة للرب" :� صلى � عليه وسلمقال رسول -

  .اFية)) إن � يحب التوابين ويحب المتطھرين: ((قال تعالى ،السواك مما يحبه �

  ما 8 يحب � وورد في اBحاديث النبوية: رابعا

رواه الترمذي ". يغضب عليهإنه من لم يسأل � " :قال رسول � صلى � عليه وسلم-
  .وھو حديث حسن. في سننه والبخاري في ا�دب المفرد

  .إن � يغضب على من I يدعوه

  .التألي على � مما يوجب غضب الرب وإحباط العمل-

  .التعدي في الدعاء-

إن أبغض " :قال رسول � صلى � عليه وسلم: عن عائشة رضي � عنھا قالت-
  . رواه البخاري في صحيحه". ا�لد الخصم الرجال إلى �

  الطريق إلى أن يحبك �

  :ھذا ملخص ل[عمال التي توصلك إلى محبة � لك

  .ذكر � -1

  .وبرنامجنا ھذا كله قائم على ذكر � من أوله إلى آخره

 وما المفردون يا رسول: ، قالوا"سبق المفردون" :قال رسول � صلى � عليه وسلم
  .رواه مسلم". الذاكرون � كثيرا والذاكرات: "�؟ قال

  .اتباع الرسول صلى � عليه وسلم -2



  .الحب في � -3

  .الجلسات ا
يمانية -4

  .الزيارة في � -5

  .بر الوالدين -6

صحيح رواه " رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد: "الحديث
  . الترمذي

  .قرآنقرآءة ال -7

  .حسن". من سره أن يحب � ورسوله فليقرأ في المصحف: "الحديث

  .ا
نفاق في سبيل � -8

  .التوبة -9

  ).بعد ا
تيان بالفرائض(النوافل  -10

  .السرعة في تنفيذ أوامر � تعالى -11

  .اFية)) وعجلت إليك ربي لترضى((

  .التواضع مع المؤمنين -12

  .العزة مع الكافرين -13

  .الجھاد في سبيل � -14

15- � Iتخشى أحدا إ I أن.  

  .الصبر على الب9ء -16

  .الزھد في الدنيا -17



  .ا
حسان -18

  .التقوى -19

  .العدل -20

  .ا
حسان إلى الجار -21

  .الصدق -22

  .ا�مانة -23

  .التطھر -24

  .التوكل على � -25

  .التوسط وعدم ا
سراف -26

  .الرفق -27

إن � رفيق يحب الرفق في ا�مر كله، وإنه يعطي على الرفق ما I يعطي : "الحديث
  .صحيح". على العنف

  .حمد � -28

إن � ليرضى عن العبد أن يأكل ا�كلة فيحمده عليھا أو يشرب الشربة فيحمده : "الحديث
  .صحيح مسلم". عليھا

  .اFية)) نينإن � I يحب الخائ. ((.....الوفاء بالعھد -29

  .مساعدة المسلمين -30

  . ا
ص9ح في ا�رض وعدم ا
فساد -31

  .ا�خ9ق العالية -32

  .صحيح". إن � يحب معالي ا�خ9ق ويكره سفسافھا: "الحديث



  .الحلم -33

  .صحيح". فيك خلتين يحبھما � الحلم وا�ناة: "الحديث

  .السماحة -34

  .صحيح". سمح الشراء، سمح القضاء إن � يحب سمح البيع،: "الحديث

  .قيام الليل -35

رجل قام من الليل يتلو كتاب �، ورجل تصدق بصدقة يخفيھا : ث9ثة يحبھم �: "الحديث
رواه الطبراني ورجاله ". شماله، ورجل كان في سرية فانھزم أصحابه فاستقبل العدو من

  .رجال الصحيح

  .حب ا�نصار -36

  .صحيح الجامع". ا�نصار أحبه � ومن أبغض ا�نصار أبغضه �من أحب : "الحديث

I يحب ا�نصار إI مؤمن وI يبغضھم إI منافق، من أحبھم أحبه � ومن : "الحديث
  .الجامع صحيح". أبغضھم أبغضه �

وI يبغضھم إI منافق، من أحبھم أحبه � ) أي ا�نصار(I يحبھم إI مؤمن : "الحديث
  .متفق عليه". أبغضھم أبغضه � ومن

والذي نفسي بيده I يحب ا�نصار رجل حتى يلقى �، إI لقي � وھو يحبه، : "الحديث
صحيح . حسن". وI يبغض ا�نصار رجل حتى يلقى �، إI لقي � وھو يبغضه

  .الجامع

  التجمل -37

  وھو لبس الثوب الحسن والنعل الحسن الخ

  .صحيح رواه مسلم". إن � جميل يحب الجمال: "لى � عليه وسلمقال رسول � ص



شير إلى أن معظم الفئات من اBشخاص واBعمال التي 8 يحبھا أعموما، وتجنبا لuطالة 
� ويبغضھا يفترض أنك قد تخلصت منھا كلھا في مرحلة التقوى، وھي قد ذكرت 

  .ني قد ذكرت معظمھا فيما ذكر أع3هوأما ما يحب � فأرجو أ .ضمن قائمة النواھي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  التقرب إلى � بالنوافل: الخطوة الثانية

من عادى لي وليا فقد آذنته : يقول � تعالى" :قال رسول � صلى � عليه وسلم-
وما يزال عبدي . وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بالحرب

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي . بالنوافل حتى أحبهيتقرب إلي 
يبصر به، ويده التي يبطش بھا، ورجله التي يمشي بھا، وإن سألني �عطينه، ولئن 

وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت . استعاذني �عيذنه
  .صحيح رواه البخاري". وأنا أكره مساءته

  نوافل الص3ة -1

  ص9ة الضحى

  قيام الليل

  .التطوع والنوافل بين الصلوات

  نوافل الصوم -2

  صوم اIثنين والخميس من كل أسبوع

  13،14،15صوم ا�يام البيض من كل شھر 

  صوم يوم عرفة

  )صيام داود النبي وھو أفضل الصيام(صوم يوم وإفطار يوم 

  صيام شعبان

  .صيام ست من شوال

  العمرةنافلة  -3

  الصدقات -4

  .الذكر وقراءة القرآن -5



  المرحلة إكمال ع3مات

  المرحلة بنجاح؟ أكملتوأنك  محبوبا من �كيف تعرف أنك أصبحت 

  :إذا Iحظت من نفسك ھذه الع9مات

  .I تسأل عن التوفيق والسداد -1

  .حب الصالحين وأحباب � وأھله وخاصته لك -2

  .القلبي والسكينة وا�من الداخلي والھدوءالطمأنينة والس9م  -3

  .الرضا التام الكامل -4

  .السعادة القلبية التي ترى آثارھا على الوجه -5

  ).ھذه الع9مة قد تظھر حتى في المراحل السابقة(نور على الوجه  -6

  .التيسير في ا�مور كلھا -7

  .الحفظ -8

  ).السابقةھذه الع9مة قد تظھر حتى في المراحل (الحكمة  -9

  . إجابة الدعاء واIستعاذة -10

  .نور عظيم في القلب يظھر على الوجه وفي الك9م -11

  

  

  

  

  



 ياM بمعرفتك تشرفنا

  ياM بمعرفتك تشرفنا

 شرفا لك بمعرفتنا تزدد لم وأنت

 وأبدا أز8 والمجد الشرف لك Bن

 إلھنا Bنك فخرا نتيه أن لنا يحق

  شأنا منھم أقل آلھتھم الخلق فغالب

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة

، ھذا برنامج الوصول إلى محبة �، الذي وفقني � وأخيرا
إلى جمعه وتأليفه، فما كان فيه من صواب فھو من �، وما 

.كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان  

صحيح أن التضحيات . خير عظيم هبه وI تزھد فيه، ففي فرفأظ
كبيرة في طريق الوصول لكن الثمرة والنتيجة النھائية تستحق 

. كل التضحيات المبذولة و�  

وفي الختام، أسأل � الكريم أن يوفقنا جميعا لما يحبه 
يرضاه، ويجنبنا ما يكرھه ويسخطه وI يرضاه، وأن يعمنا و

.برحمته في الدنيا واFخرة ، آمين  

حمد   رب العالمين، وصلى � على محمد سيد المرسلين وال
وعلى آله وصحبه، أئمة المتقين والتابعين لھم بإحسان إلى يوم 

.الدين  

 

من اJن فصاعدا لم تعد بحاجة إلى برنامجي ھذا فقد أصبحت 
.نسرا عظيما يحلق في السماء  



استودعك �، حفظك الرحمن، نلتقي عند حوض رسول � 
� عليه وسلم، فنشرب بإذن � شربة I نضمأ بعدھا صلى 

  .أبدا

.I تنسى أخاك مؤلف ھذا الكتاب من صالح دعائك  
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